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ELECTROSTATICA
1.1

Introducere

Prin importanța covârșitoare a aplicațiilor lor, fenomenele electromagnetice sunt una
dintre cele mai importante categorii de fenomene fizice. Este de asemenea important de
menționat faptul că ân marea lor majoritate, aceste fenomene nu pot fi percepute de simțurile
umane. O excepție importantă o face lumina.
Unele fenomene electromagnetice au fost descoperite mult inainte de era modernă.
Exemplu în acest sens sunt fenomenele de electrizare și magnetizare. Cu toate acestea,
electrotehnica a început să se dezvolte abia începând cu secolul al XIX-lea, ceea ce o face o
ramură relativ tânără în comparație cu altele. În era industrială însă, electrotehnica a cunoscut un
ritm de dezvoltare mult mai rapid în comparație cu alte domenii.
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1.2

Sarcina electrică

Una dintre stările corpurilor este aceea în care acestea posedă sarcină electrică. Ele pot fi
încărcate electric prin câteva procedee: frecare, contact, etc. Starea de încărcare electrică se
manifestă prin acțiuni de tip mecanic ce se datorează acestei stări. Dacă de exemplu o baghetă de
sticlă se șterge cu o bucată de stofă, la apropierea de bucățele de hârtie, asupra acestora din urmă
se exercită forțe de natură electrică.
Fenomenele ce au loc se datorează unei mărimi numite sarcină electrică. În acest sens se
constată experimental faptul că există două tipuri de sarcină electrică: pozitivă și negativă.
Sarcina electrică este o mărime scalară (fără orientare) ce se notează cu literele Q sau q. Aceasta
poate fi liberă sau de polarizație. Pentru o întelegere ușoară, sarcina poate fi văzută ca o
acumulare de particule încărcate electric.
La fel cum numărul de particule de un anumit tip poate să crească sau să scadă și sarcina
electrică poate să crească sau să scadă. Ca urmare, există o mărime care exprimă variația în timp
a sarcinii electrice: derivata dQ / dt . În cazul în care derivata este nulă, sarcina nu variază.
Fenomenele ce au loc se numesc electrostatice. Dacă sarcina variază, derivata ei în raport cu
timpul este nenulă, fenomenele numindu-se electrodinamice. Fiind o mărime fizică, sarcina
electrică are si unitate de măsură: coulomb – notată cu C.
Se definește noțiunea de sistem izolat un set de corpuri electrizate a căror sarcină totală
nu se modifică în timp. Acest lucru este exprimat în ecuația 1.1. Derivata sarcinii totale care în
cazul sistemului izolat este zero.
N

q
i 0

i

 ct

(1.1)

În experimentul de mai sus s-au folosit o baghetă de sticlă o bucată de stofă și bucațele de
hârtie. Cu toate acestea, în viața de zi cu zi se întâlnesc mult mai multe corpuri / materiale. După
modul de comportare a acestora față de sarcina electrică, acestea se împart în trei tipuri:
a) Materiale ce TRANSMIT / CONDUC sarcina electrică (așa-numitele materiale
conductoare),
b) Materiale ce NU TRANSMIT / CONDUC sarcina electrică (așa-numitele materiale
izolante),
c) Materiale cu un comportament diferit (așa-numitele materiale semiconductoare).
Exemple de materiale conductoare sunt în general metalele (cuprul, aluminiul fierul, etc.)
Exemple de materiale izolante sunt plasticul, ebonita, sticla, etc. Acestea sunt folosite pe scară
largă în industria electrotehnică pentru fabricarea de conductoare și izolatori.
Materialele semiconductoare cele mai folosite sunt siliciul si germaniul. Acestea fiind
materialele ce stau la baza industriei semiconductoarelor (tranzistoare, circuite integrate și
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procesoare) importanța acestora a crescut semnificativ odată cu dezvoltarea industriei
electronice.
O mărime importantă legată de sarcina electrică este așa-numita densitate de sarcină.
Densitatea de sarcină exprimă numărul de sarcini electrice acumulate intr-o unitate de spațiu
fizic. Un corp ce are toate trei dimensiunile comparabile se mai numește un volum, un corp ce
are o dimensiune mult mai mică decât celelelate două se mai numește o suprafață iar un corp ce
are două dimensiuni mult mai mici decât a treia se mai numește o linie.
Densitatea de sarcină se definește în mod similar cu aceste forme ale corpurilor. Astfel,
dacă sarcina se distribuie în tot volumul corpului densitatea este de volum, dacă sarcina se
distribuie pe suprafața corpului densitatea de sarcină este de suprafață, iar dacă sarcina se
distribuie pe o linie, densitatea de sarcina este de linie (sau liniară). Densitate de sarcină se
notează cu ”ρ” la care se adaugă un indice care exprimă tipul acesteia (linie – L, suprafață – S
sau volum – V).
Densitatea de sarcina electrică liniară se definește ca fiind raportul dintre sarcina electrică
și lungimea pe care aceasta este distribuită (ecuația 1.2).

Q dQ

l   0 l
dl

 l  lim

(1.2)

Unitatea de măsură a densității de sarcină electrică este coulomb / metru – C/m. Densitatea de
sarcină electrică de suprafață se definește ca fiind raportul dintre sarcina electrică și suprafața pe
care aceasta este distribuită (ecuația 1.3).

Q dQ

s   0 s
ds

 s  lim

(1.3)

Unitatea de măsură a densității de sarcină electrică este coulomb / metru2 – C/m2. Densitatea de
sarcină electrică de volum se definește ca fiind raportul dintre sarcina electrică și volumul în care
aceasta este distribuită (ecuația 1.4).

 v  lim

v   0

Q dQ

v dv

(1.4)

Unitatea de măsură a densității de sarcină electrică este coulomb / metru3 – C/m3. Pentru
determinarea întregii sarcini electrice distribuite pe o lunie, suprafață sau intr-un volum se
însumează valorile de sarcină din fiecare punct. Cum însă există un număr infinit, suma se
transformă într-o integrală. În cazul unei sarcini liniar distribuite, integrala este de linie, în cazul
unei suprafețe, integrala este de suprafață iar în cazul unui volum, integrala este de volum.
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1.3

Câmpul electric

În experimentul anterior forțele de atracție ce iau naștere între bagheta de sticlă și
bucățelele de hârtie se datorează unei entități fizice numite câmp electric. Așa după cum
experimentul arată, câmpul electric se stabilește între două corpuri încărcate cu sarcină electrică
(electrizate). Plasând în campul electric un corp de probă încărcat cu sarcină electrică asupra
acestuia se vor exercita forțe de natură electrică. Ca urmare, corpul de probă poate fi folosit
pentru a detecta prezența unui câmp electric.
Dependent de poziția în spațiu a corpului de probă forța poate fi mai mare sau mai mică
(pentru aceeași sarcină de probă). Ca urmare, forța ce ia naștere depinde și de mărimea
(intensitatea) câmpul electric. Cu cât câmpul electric este mai intens, cu atât acesta acționează
mai puternic asupra sarcinii de probă. Forța exercitată asupra sarcinii de probă se exprimă așa
cum se arată în ecuația 1.5. Este important de menționat faptul că plasând sarcina de proba în
puncte diferite din spațiu are ca efect modificarea forței cu care campul acționează asupra
acesteia.

F  qE

(1.5)

În ecuația 1.5, mărimea notată cu E se numește intensitatea câmpului electric.
Intensitatea cîmpului electric este o mărime ce caracterizează local câmpul electric. Ea se
măsoară în volt/metru – V/m.

Fig. 1.1: Liniile de câmp electric

Fig. 1.2: Liniile de câmp în cazul unor sarcini
punctiforme

Așa după cum se cunoaște, forța este o mărime vectorială. Ca urmare, și în partea dreaptă
a semnnului egal în ecuației 1.5 trebuie să existe o mărime vectorială. Intensitatea câmpului
electric este și ea o mărime vectorială. Acesta este caracterizată printr-o direcție, un sens și o
valoare (modulul vectorului). Într-adevăr forța cu care câmpul acționează asupra sarcinii de
probă depinde atât de poziția acesteia dar și de tipul sarcinii de proba: pozitivă sau negativă.
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După cum s-a și argumentat mai
sus, valoarea intensității câmpului
electric depinde de poziția în spațiu.
Pentru poziții diferite în spațiu, atât
direcția cât și valoarea (modulul)
Fig. 1.3: Interacțiunea între două sarcini electrice punctiforme
acesteia sunt diferite. Cu alte cuvinte,
fiecărui punct în spațiu îi corespunde o un vector intensitate a câmpului electric ce are o anumită
orientare și un anumit modul (valoare). Figurînd vectorii intensitate a câmpului electric în mai
multe puncte din spațiu se constată că se pot trasa curbe care au proprietatea că vectorul
intensitate a câmpului electric este tangent curbei în fiecare punct.
Curbele care au proprietatea că sunt tangente vectorului intensitate a câmpului electric
în orice punct se numesc linii de câmp electric. Acestea se stabilesc între corpurile încărcate cu
sarcini de semne diferite. Liniile câmpului electric se pot vedea în figura 1.1. Prin convenție s-a
stabilit că liniile de câmp electric ”pornesc” dintr-un corp încărcat cu sarcină electrică pozitivă și
”se termină” pe un corp încărcat cu sarcină electrică negativă. Intensitatea câmpului electric este
tangentă la liniile de câmp și acest vector este direcționat către corpul încărcat cu sarcină
negativă. Formele liniilor de câmp diferă în general de la un caz la altul.
Forma liniilor de câmp se mai numește și spectrul câmpului. În cazul sarcinilor
punctiforme (de dimensiuni foarte mici), spectrul câmpului are formă radială (figura 1.2). În
cazul a două sarcini punctuale situate în vid la dirstanța r (figura 1.3), forța de interacțiune dintre
acestea este dată de relația lui Coulomb (ecuația 1.6).
F

q q 2
4  0  r2

(1.6)

În ecuația 1.5 mărimea  0 , se numește permitivitatea dielectrică a vidului. Unitatea de
măsură a permitivității este faradul / metru – F/m. Combinând cu ecuația 1.5. rezultă o intensitate
a câmpului electric generat de sarcina punctiformă q 2 la distanța ”r” exprimată ca în ecuația 1.7.
E

q2
4   0  r 2

(1.7)

Pentru a exprima intensitatea câmpului electric în formă vectorială se utilizează ecuația 1.8.
Aceasta derivă din ecuația 1.7 în care se introduce vectorul distanță. Pentru a menține rezultatul
corect acesta se apare și la numitor.

E

q2
r
 3
4  0 r
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(1.8)

Într-un mediu oarecare, permitivitatea dielectrică se obține înmulțind permitivitatea dielectrică
relativă  r cu permitivitatea dielectrică a vidului  0 (ecuația 1.9). În cazul unui mediu diferit de
vid, în locul permitivității  0 se utilizează permitivitatea mediului  .

  0  r

(1.9)

De multe ori însă un câmp este generat de mai multe surse. Dacă valoarea câmpului întrun punct se poate obține ca o sumă vectorială de câmpuri generate separate de fiecare sursă de
camp, (daca se aplică principiul superpoziției) atunci mediul se numește liniar, omogen și
izotrop.
Un câmp ale cărui valori nu variază în timp se numește câmp electrostatic.
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1.4

Potențialul electric

Există câmpuri a căror intensitate se poate obține dintr-o mărime scalară așa cum se arată
în ecuația 1.10. În ecuația 1.10 mărimea V se numește potențial.

E   grad (V )

(1.10)

Un astfel de câmp pentru care ecuația 1.10 este adevărată se numește câmp potențial. Câmpul
electric este un câmp de tip potențial. Operatorul grad se definește ca în ecuația 1.10 (versorii i ,

j și respectiv k sunt versorii sistemului de coordonate cartezian).
grad 




i 
 j
k
x
y
z

(1.11)

În cazul câmpului electric intensitatea acestuia se exprimă așa cum se arată în ecuația 1.12.

E

V
V
V
i 
 j
k
x
y
z

(1.12)

Potențialul creat de o sarcină punctiformă q la distanța r într-un mediu cu permitivitatea  este
dat de ecuația 1.13.
V

q
C
4    r

(1.13)

Constanta C din ecuația 1.10 arată faptul că potențialul este o mărime relativă. Ca urmare o
valoare a acestuia se raportează la o valoare de referință. Aceasta se poate alege în mod
convenient și atunci se se poate considera C = 0. Unitatea de măsură a potențialului electric este
voltul [V].

Fig. 1.4: Potențialul creat de mai multe sarcini punctiforme într-un punct din spațiu

Pentru un mediu liniar, omogen și izotrop potențialul într-un punct (figura 1.4) se poate scrie ca o
sumă de potențiale date de o singură sursă de câmp (ecuația 1.14).
11

V

n
q
q
 k
4      r k 1 rk
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(1.14)

1.5

Tensiunea electrică

Tensiunea electrică între două puncte se definește ca fiind egală cu integrala curbilinie a
intensității câmpului electric pe o curbă oarecare Γ (ecuația 1.14).

V AB   E  d l

(1.15)



Este important de menționat faptul că în ecuația 1.15, punctele A și B sunt distincte. Dacă acest
lucru nu este adevărat, atunci curba Γ este închisă și integrala este nulă (ecuația 1.16).

 E  dl  0

(1.16)

Așa cum s-a menționat mai sus, curba Γ este aleasă arbitrar. Ca urmare, aceasta poate fi compusă
din mai multe segmente de dreaptă alese în așa fel încât pe unele dintre ele vectorii intensitate a
câmpului magnetic și deplasare sunt coliniari în vreme ce pe altele sunt perpendiculari (în caz de
perpendicularitate, produsul scalar dintre aceștia este nul).
O suprafață formată din punctele ce au același potențial se numește suprafață
echipotențială. Echivalentul într-un plan se numește linie echipotențială.
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1.6

Lucrul mecanic în câmpul electrostatic

Forța ce se exercită asupra sarcinilor electrice de către câmp, poate produce deplasarea
acestora. În cazul în care aceasta produce o deplasare ea generează lucru mecanic. Se consideră o
sarcină punctiformă situată în câmpul electric (figura 1.5) și traiectoria pe care aceasta se
deplasează.

Fig. 1.5: Lucrul mecanic la deplasarea unei sarcini punctiforme în câmpul electric

Forța care se exercită asupra sarcinii punctiforme de către câmpului magnetic este dată de
legea lui Coulomb (ecuația 1.17).

F

Qq
4    r 2

(1.17)

La deplasarea punctului de aplicație al forței pe distanța infinitezimală dl lucrul mecanic
produs este dat de produsul scalar între vectorul forță și vectorul deplasare infinitezimală. Dacă
deplasarea are loc în vid, atunci permitivitatea relativă este unitară și conform ecuației 1.9    0
. Pentru a menține un grad de generalitate, relațiile sunt scrise în funcție de permitivitatea
absolută.
dL  F  d l

(1.18)

Valoarea lucrului mecanic va fi deci integrala pe curba (de deplasare) a punctului de aplicație a
forței (ecuația 1.19).
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L



Fdr 

A B

rB

Qq

 4    r

2

dr 

rA

Qq
4  

1 1
   
 rA rB 

(1.19)

În ecuația 1.19 se consideră drept corp de probă corpul încărcat cu sarcina q. Câmpul îm
care aceasta se mișcă este creat de sarcina Q. Dacă se consideră expresia potențialului electric
(ecuația 1.13), atunci lucrul mecanic produs la deplasarea din punctul A în punctul B se poate
scrie ca în ecuația 1.20.

L



A B

Fdr 

Qq
4  

1 1
  
 rA rB


  q  V A  VB   q  U A B


(1.20)

În ecuația 1.20, s-a notat cu V A , respectiv V B , potențialul electric în punctele A, respectiv B.
Mărimea notată cu U A B , reprezintă tensiunea electrică între punctele A și B.
O observație importantă în ceea ce privește lucrul mecanic, este faptul că valoarea
acestuia nu depinde de drumul ales (curba) pe care se face deplasarea între punctele A și B. De
aceea, la alegerea curbei de deplasare, se poate opta pentru curbe care micșorează numărul de
calcule.
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1.7

Câmpul electrostatic în medii dielectrice

Așa cum s-a aratat mai sus, materialele se împart în trei categorii: conductoare (ce permit
trecerea curentului electric), izolatoare (ce nu permit trecerea curentului electric) și
semiconductoare. Materialele izolatoare se mai numesc și dielectrici.
În structura internă a materialelor conductoare există sarcini electrice libere. Astfel
metalele conțin electroni, electroliții conțin ioni. Acestia se pot deplasa sub acțiunea unui câmp
electric. Deplasarea lor dă naștere unui curent electric de conduție.
Pe de altă parte, dielectricii nu au sarcini libere. Acestea sunt ”legate” astfel că ele nu se
pot deplasa sub acțiunea unui câmp electric. Ca urmare a acestui fapt, în interiorul acestora nu ia
naștere curent de conducție.
Sarcinile legate formează ceea ce se numește un dipol electric.
Dipolul electric este un ansamblu de două sarcini punctiforme, egale și de semn contrar
situate la o distanță Δl foarte mică și finită unul de celălalt.
Produsul dintre sarcina pozitivă Q și vectorul Δl orientat dinspre sarcina negativă către
sarcina pozitivă se numește momentul electric al dipolului (ecuația 1.21). Momentul dipolului
se notează cu p.

p  Q  l

(1.20)

Deși ei nu se pot mișca, dipolii se pot totuși orienta sub acțiunea câmpului electric.
Orientarea dipolilor sub ațiunea câmpului magnetic extern se numește polarizare. Starea de
polarizare se obține cu ajutorul unui câmp electric exterior în care se introduce corpul ce se
dorește a fi polarizat.
Polarizarea poate fi de două feluri: polarizare termporară sau polarizare permanentă.
Polarizarea temporară dispare la scoaterea obiectului din câmpul electric. Polarizarea permanentă
nu are legătură cu prezența sau absența câmpului electric exterior. Deși marea majoritate a
dielectricilor prezintă starea de polarizare termporară, sunt puține corpuri fizice care prezintă
polarizare permanentă. Materialele conductoare nu sunt polarizabile.
Vectorul polarizare se obține ca o sumă a polarizării temporare și permanente (ecuația
1.21). În ecuația 1.21, s-a notat cu Pp vectorul polarizație permanentă și cu Pt vectorul polarizație
temporară.

P  Pt  Pp
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(1.21)

1.8

Legea legăturii

Pentru caracterizarea câmpului electric într-o substanță, se introduce o mărime
numită inducția câmpului electric. Astfel, în orice punct al câmpului, inducția electrică se poate
scrie ca o sumă între vectorul polarizație și vectorul intensitate a câmpului electrică multiplicat
cu permitivitatea electrică a vidului (ecuația 1.22).

D  0  E  P

(1.22)

Ecuația 1.22 se main numește și ecuația legăturii dintre inducția câmpului electric,
intensitatea câmpului și polarizație. Unitatea de măsură a inducției magnetice va fi introdusă în
paragraful următor.
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1.9

Legea fluxului electric

Fluxul electric Φ se definește ca fiind produsul dintre inducția electrică și suprafața prin
care aceasta trece. De cele mai multe ori însă, fie inducția electrică nu este constantă pe
suprafață, fie aceasta nu are o formă ușor de calculat (dreptunghi, cerc, etc.). În acest caz se
utilizează forma integrală pentru calculul fluxului electric (ecuația 1.23).

   D dS

(1.23)



Într-o situație concretă, pentru calculul fluxului, ecuația suprafaței se scrie într-o formă
convenabilă utilizând relații de geometrie analitică.
Legea fluxului electric se referă la fluxul electric printr-o suprafață închisă și se enunță
astfel: fluxul electric printr-o suprafață închisă Σ este egal cu sarcina electrică totală Q din
interiorul suprafeței. În termeni matematici, legea este reprezentată de ecuația 1.24.

 D  dS  Q

(1.24)



Pentru a introduce unitatea de măsură a inducției magnetice se utilizează legea fluxului
electric. Având în vedere că unitatea de măsură a sarcinii este coulomb-ul, unitatea de măsură a
inducției electrice se deduce simplu ca fiind coulomb pe metru pătrat [C/m2]. Unitatea de măsură
a fluxului electric este coulomb-ul [C].
Este important de observat faptul ca în regim electrostatic, în interiorul unui corp metalic,
câmpul electric trebuie să fie nul. Într-adevăr, un câmp electric nenul va produce o deplasare de
electroni și deci ipoteza unui câmp electrostatic nu ar mai fi adevărată.
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1.10

Capacitatea electrică și condensatorul electric

Se numește condensator electric ansamblul format din două conductoare încărcate
cusarcini egale și de semn contrar și separate printr-un mediu dielectric. Un condensator
electric prezintă proprietatea electrică numită capacitate electrică (numită simplu capacitate).
Capacitatea unui condensator se definește ca fiind raportul între sarcina unei armături și
diferența de potențial dintre acestea (ecuația 1.25).

C

Q
V1  V 2

(1.25)

Capacitatea electrică este dependentă de forma, dimensiunile și distanța dintre armăturile
condensatorului dar și de materialul dielectric utilizat (adică de permitivitatea relativă a acestuia.
Capacitatea unui condensator se măsoară în farazi [F]. Deoarece faradul este o unitate de măsură
de valoare mare, se utilizează submultipli acestuia: microfaradul (μF), nanofaradul (nF) și
picofaradul (pF).
Condensatoarele sunt componente electrice
utilizate pe larg în industria electrotehnică (un
exemplu îl consituie pornirea motoarelor electrice
asincrone monofazate cu ajutorul unui condensator),
și în industria electronică (filtre trece jos, trece bandă
Fig. 1.6: Simboluri utilizate pentru
și trece sus, separarea componentei alternative de
condensatorul electric
componenta continuă, etc.). Dupa valoare capacității,
condensatoarele pot fi de mai multe tipuri: fixe (capacitatea acestora nu se modifică) sau
variabile (capacitatea acestora se poate modifica). Simbolurile utilizate pentru condensatoare se
pot vedea în figura 1.6.
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1.11

Capacitatea condensatorului plan

Se consideră un sistem de două armături plane, egale ca suprafață situate în plane paralele
(figura 1.7). Între armăturile acestuia se găsește un dielectric liniar și omogen cu permitivitatea ε.
Distanța între cele două armături
(grosimea stratului de dielectric) se
notează cu l, iar aria unei armături
se notează cu S. Dacă distanța
dintre armături este mult mai mică
decât dimensiunile armăturilor,
atunci se câmpul se poate considera
Fig. 1.7: Condensatorul cu armături plane
ca fiind uniform. În acest caz, liniile
de câmp sunt paralele între ele și perpendiculare pe suprafața armăturilor (figura 1.7). Sarcina
electrică este uniform distribuită pe suprafața armaturilor. Capacitatea C este dată de ecuația
1.24.

Q
C

V1  V2

 D  dS

B

 E  dl

(1.26)

A

Dacă se consideră ecuația 1.22, în cazul unei polarizații nule, inducția electrică este
produsul între intensitatea câmpului electric și permitivitatea totală (ecuația 1.27).

D  E

(1.27)

În cazul particular considerat (linii de câmp paralele și câmp uniform), integrala pe suprafață de
la numărătorul ecuației 1.26 este egală cu produsul dintre inducția magnetică și suprafața S a
armăturilor. Ca urmare ecuația 1.6 devine:

C

DS  ES  S


E l
E l
l

20

(1.26)

1.12

Capacități echivalente

În paragraful precendent s-a dedus relația de calcul pentru capacitatea condensatorului
plan (ecuația 1.26). Într-un circuit electric / electronic este posibilă interconectarea mai multor
condensatoare. Se numește capacitate echivalentă valoarea capacității unui condensator care ar
înlocui cu aceleași efecte condensatoarele existente în schema electrică.
Cele mai simple conexiuni între condensatoare sunt conxiunile serie și paralel. Aceste
conexiuni se pot vedea în figurile 1.7 și 1.8. În cazul conexiunii serie, tensiunea pe ce n
condensatoare este diferită dar sarcinile pe armaturile lor sunt egale. În cazul conexiunii paralel,
tensiunile pe cele n condensatoare sunt egale. Sarcinile însă diferă în acest caz.

Fig. 1.7: Conexiunea serie a condensatoarelor

Fig. 1.8: Conexiunea paralel a condensatoarelor

Pentru calculul capacității echivalente în cazul serie se scrie suma căderilor de tensiune pe
condensatoare (ecuația 1.27).

U  U 1  U 2  ....  U n 

q
q
q
q

 ...

C1 C 2
Cn Ce

(1.27)

Din ecuația 1.2 capacitatea echivalentă unei conexiuni serie de n condesatoare se obține ca în
ecuația 1.28.

1
C echivalent serie



1
1
1

 ...
C1 C 2
Cn

(1.28)

Sarcina totală a sistemului este egală cu suma sarcinilor pe condensatoare (ecuația 1.29).

q  q1  q 2  ...  q n  C

(1.29)

Scriind sarcina pe fiecare condensator ca produsul dintre căderea de tensiune pe acesta și
capacitatea acestuia se obține ecuația 1.30.
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q  C echivalent paralel  U  C1  U 1  C 2  U 2  ...  C n  U n

(1.30)

Dacă se ține cont de egalitatea căderilor de tensiune pe fiecare condensator se obține valoarea
capacității echivalente pentru conexiunea paralel a condensatoarelor (ecuația 1.31).

C echivalent paralel  C1  C 2  ...  C n
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(1.30)

1.13

Energia câmpului electric

În electrostatică, starea de electrizare este caracterizată de existența unei energii a
câmpului. Aceasta este egală cu energia necesară aducerii sarcinilor pe corpul electrizat (sub
formă de lucru mecanic). Pentru deducerea expresiei energiei se consideră n corpuri înărcate cu
sarcini electrice de valori qk. Datorită sarcinilor electrice, corpurile se află la potențialele Vk.
Pentru trecerea de la starea inițială la starea finală, corpurile sunt încărcate reptetat cu sarcina
elementară dqk. Lucrul mecanic elementar este dat de ecuația 1.31.

n

n

n

r

qk



4  0  r2

dL   dLk    dq k  E k  dr    dq k 
k 1

k 1

r



k 1

 dr

(1.31)

Dezvoltând se obține:

n

dL    dq k 
k 1

r



n

qk
4  0  r

2

 dr   q k  dq k
k 1

1
4   0

1

 rk





(1.32)

Pentru determinarea lucrului mecanic, expresia infinitezimală din ecuația 1.32 se integrează în
raport cu sarcina qk. În final, expresia lucrului mecanic este dată de ecuația 1.33.

n

1
L    q k  dqk
4   0
k 1

1
 1  n qk
 
 r  k 1 2 4   0
2

1

 rk





(1.33)

Dacă se ține cont de ecuația 1.14, atunci expresia lucrului mecanic se obține ca în ecuația 1.34.

L

1 n
  q k  Vk
2 k 1
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(1.33)

1.14

Aplicații ale câmpului electrostatic

Una dintre cele mai cunoscute aplicații ale câmpului electrostatic este deflexia
electrostatică. Aceasta se folosește în general la osciloscoape pentru deflexia fasciculului de
electroni în vederea formării spotului pe ecran. Motivul folosirii deflexiei electrostatice este
răspunsul foarte rapid al acesteia (la sistemele TV cu CRT se folosește deflexia
electromagnetică).
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ELECTROCINETICA
2.1

Introducere

Subdomeniul electrotehnicii care se ocupă cu studiul stărilor electrice ale conductoarelor
parcurse de curent electric de valori constante în timp se numește electrocinetică. În acest caz,
regimul care se stabilește se numește, regim staționar.
Regimul studiat în electrocinetică este cel staționar. Într-un asemenea regim, mărimile în
general nu variază sau variază suficient de lent încât pot fi considerate constante.
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2.2

Curentul electric de conducție

Curentul electric de conducție este determinat de deplasarea ordonată de electroni din
interiorul metalului. Această stare este caracterizată prin intermediul unei mărimi numite
intensitatea câmpului electric de conducție. Această mărime se notează cu I (în cazul în carea
aceasta variază în timp se notează cu i) și se măsoară în amperi [A].
Intensitatea electrică reprezintă debitul de sarcină electrică ce traversează o suprafață S
(ecuația 2.1). În cazul unui conductor circular, aceasta reprezintă chiar suprafața transversală a
conductorului.

Is 

q
t

(2.1)

Pentru determinarea intensității curentului la un moment dat în partea dreaptă a ecuației
2.1 se consideră limita când intervalul de timp tinde la zero. Pentru a caracteriza local starea de
conducție se utilizează mărimea numită densitatea curentului electric. Densitatea curentului
electric este o mărime vectorială. Legătura între cele două mărimi este reprezentată de ecuația
2.2.

I   J  dS

(2.2)

S

În practică, densitatea de curent se calculează ca raportul dintre intensitatea curentului
electric și suprafața prin care acesta trece. Unitatea de măsură a acesteia în sistemul internațional
este A/m.
Densitatea curentului este folosită la dimensionarea circuitelor electrice, fiind o mărime
importantă. În standarde se precizează valoarea maximă a acesteia (în A/mm2). Valoarea maximă
recomandată la noi este de 4A/mm2.
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2.3

Surse de tensiune

Starea ce asigură existența unui curent electric printr-o suprafață transversală a unui
conductor se poate obține în mai multe moduri. Unul dintre acestea este descărcarea unei sarcini
înmagazinată de exemplu într-un condsensator. Cu toate acestea, sarcina inmagazinată nu are
valoare infinită. Așadar, curentul scade cu timpul iar la un moment dat se anulează.

Fig. 2.2: Schema internă a unei baterii

Fig. 2.1: Simbolul bateriei în circuitele electrice

Un al doilea mod utilizează conversia unei energii neelectrice în formă electrică. Ca
exemple se pot menționa conversia dintr-o forma de energie chimică intr-una electrică (bateriile
și acumulatoarele), conversia dintr-o formă de energie mecanică (generatoarele de curent
continuu), conversia din energie termică la încalzirea neuniformă a unui conductor electric, etc.
Dispozitivele ce funcționează pe baza acestor tehnologii se caracterizează printr-o diferență de
poitențial la cele două terminale (borne). Prin intermediul acestei diferențe de potențial împrimă
în circuitele la care sunt conectate un curent electric. Din acest motiv se numesc surse.
Deși toate aceste tehnologii au aplicație practică doar două sunt folosite în mod curent
pentru stabilirea unui curent electric. Una dintre aceste surse este bateria electrică. Simbolul
bateriei electrice se poate vedea în figura 2.1.
O baterie este caracterizată de o tensiune electromotoare și de o valoare a rezistenței
interne rint. Schema echivalentă a unei baterii se poate vedea în figura 2.2. O sursă ideală are
rezistența internă nulă.
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2.4

Legea lui Ohm

Diferența de potențial dintre cele două terminale ale unei surse forțează un curent electric
prin circuitul exterior, valoarea acestuia depinde de circuitul exterior. Acest lucru sugerează
existența unei mărimi electrice de care depinde curentul electric generat. Curentul electric
generat depinde însă și de tensiunea de la bornele bateriei. Această mărime se numește rezistență
electrică și constituie proprietatea unui conductor de a se împotrivi trecerii curentului electric.
În cazul rezistenței electrice se constată că aceasta este direct proporțională cu lungimea
conductorului și invers proporțională cu aria transversală a acestuia. Factorul de proporționalitate
este mărimea numită rezistiviatea electrică. Dacă lungimea și aria transversală sunt mărimi ce
depind de forma geometrică a conducotrului, rezistivitatea electrică depinde de materialul
utilizat. Aceasta se notează cu litera grecească ρ și se măsoară în Ωm.Expresia rezistenței
electrice este prezentată în ecuația 2.3.

R

l
S

(2.2)

Curentul ce străbate un conductor electric caracterizat de rezistența electrică R la capetele
căruia se aplică o diferență de tensiune U este dat de ecuația 2.3. Ecuația 2.3 se mai numește și
legea lui Ohm.

I

U
R

(2.3)

Inversul rezistivității se notează cu γ și se numește conductivitate electrică. Mărimea
înversă a rezistenței electrice se mai numește și conductanță electrică. Conductanța electrică se
notează cu G și se măsoară în Ω-1.
De cele mai multe ori (dar
nu intotdeauna) se dorește ca
materialul utilizat să aibă o
Fig. 2.3: Simbolul rezistorului în circuitele electrice
rezistivitate cât mai mică (adică o
conductivitate cât mai mare) pentru ca acesta să opună o rezistență cât mai mică la trecerea
curentului electric. Totuși există cazuri în care se dorește o rezistență mare pentru limitarea
curentului prin circuit. Un dispozitiv electronic a cărui caracteristică electrică principală (de
interes) este rezistența electrică se numește rezistor. Simbolul utilizat pentru reprezentarea unui
rezistor se poate vedea în figura 2.3.
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2.5

Legea transformării energiei în conductori (Joule-Lenz)

Rezistența opusă la trecerea curentului de către un conductor (sau rezistor) se transformă
în caldură degajată în mediul în care acesta se află. Cantitatea de căldură degajată depinde de
intensitatea curentului care străbate conductorul. Fenomenul este descris de legea transformării
energiei în conductori prezentată în ecuația 2.4.

U U2
P U  I U  
R
R

(2.4)

Ecuația 2.3 exprimă puterea electrică ce se transformă în căldură în cazul unui conductor cu
rezistența R căruia i se aplică tensiunea U. O altă relație posibil a fi folosită pentru calculul
puterii electrice se prezintă în ecuația 2.5.

P U  I  R  I  I  R  I 2

(2.5)

Pentru a obține energia degajată într-un interval de timp, puterea se inmulțește cu
intervalul de timp exprimat în secunde (ecuația 2.6).

W  P  t

(2.6)

Dependent de aplicație, se dorește o rezistență mare sau mică pentru un anumit
conductor. De exemplu, la transportul energiei electrice se dorește o rezistență cât mai mică.
În cazul unui rezistor, calculul puterii disipate este important pentru ca la amplasarea în
circuit sa se aleagă o componentă cu o valoare a puterii disipate mai mare. În caz contrar,
componenta riscă să se distrugă.
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2.6

Teoremele lui Kirchhoff

În acest paragraf se prezintă câteva teoreme utile la calculul unor circuite electrice. Pentru
aceasta se definește prima dată noțiunea de circuit electric.
Se numește circuit electric un ansamblu constituit din surse de tensiune electrică și
consumatori electrici (de exemplu rezistori). Modul de interconectare a acestora dă naștere unor
elemente de circuit ce se vor introduce ăn continuare. Se numește latură a unui circuit o porțiune
din circuitul electric aflată între doua elemente de circuit (surse sau consumatori) sau între două
noduri. Se numește nod al unui circuit punctul în care sunt conectate cel puțin trei laturi de
circuit. Se numește ochi al unui circuit o succesiune închisă de laturi, noduri, surse și
consumatori electrici. Figura 2.4 prezintă un circuit electric. Astfel punctele din circuit notate cu
A și B sunt noduri pentru că la ele se conectează cîte trei ramuri de circuit.
De exemplu, în punctul A se conectează trei laturi de circuit (de la rezistorul R4, de la
sursa de tensiune E2 și de la rezistorul E3. Plecând din punctul A în sens opus acelor de ceas, de-a
lungul circuitului se întâlnesc: rezistorul R4, sursa de tensiune E1, rezistorul R1, rezistorul R2 și
sursa de tensiune E2. Acesta este un ochi al circuitului din figura 2.4. Un al doilea ochi este
format din rezistorul R4, sursa de tensiune E1, rezistorul R1 și rezistorul R3. Circuitul prezintă și
un al treilea ochi.

Fig. 2.5: Un nod de rețea

Fig. 2.4: Exemplu de circuit electric

De foarte multe ori se dorește calculul unui asemenea circuit. Prin asta se înțelege
calculul curenților din circuit și eventual a puterilor disipate de aceștia. In vederea calculului se
prezintă două teoreme utile.

Teorema I-a a lui Kirchhoff
Prima teoremă a lui Kirchhoff se referă la curenții care intră într-un nod de rețea. În cazul
unui regim staționar curenții care intră și ies din nod sunt constanți.
Teorema I-a a lui Kirchhoff spune că în cazul unui regim staționar, suma alegebrică a
curenților ce intră și ies dintr-un nod este zero. Este posibil ca să se considere curenți pozitivi
cei care intră în nod și negativi cei care ies din nod. În cazul în care se consideră că toți curenții
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intră într-un nod, în urma calculului unii curenți vor fi negativi (ceea ce înseamnă că aceștia ies
din nod). Figura 2.4 prezintă un nod de circuit și curenții care intră și ies din el. Algebric, ecuația
2.7 reprezintă prima teoremă a lui Kirchhoff. În cazul din figura 2.5 numărul n are valoarea 4.
n

I
i 1

k

0

(2.7)

Teorema II-a a lui Kirchhoff
Teorema a II-a a lui Kirchhoff se aplică unui ochi de circuit. Se consideră un ochi de
circuit ca cel prezentat în figura 2.6. Circuitul prezentat în această figură a fost obținut din
circuitul din figura 2.4 prin îndepărtarea rezistorului R3. Ca urma a acestui lucru, curentul I3
devine zero. Pentru aplicarea celei de a doua teoreme a lui Kirchhoff se folosește ochiul de rețea
O1 (figura 2.6). A doua teoremă a lui Kirchhoff se referă la sursele de tensiune și la consumatorii
și curenții de pe un ochi de rețea și este reprezentată de ecuația 2.8.
Teorema a II-a a lui Kirchhoff spune că
într-un ochi de rețea suma algebrică a căderilor
de tensiune este egală cu suma algebrică a
tensiunilor generate de sursele de tensiune.
n

E
i 1

Fig. 2.6: A doua teoremă a lui Kirchhoff
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m

k

  Rj  I j
j

(2.8)

2.7

Rezistențe echivalente

De multe ori în practică circuitele prezintă mai multe rezistoare. Din punctul de vedere al
circuitului, aceste rezistoare se pot înlocui cu un rezistor echivalent care asigură existența prin
circuit a unui curent de aceeași valoare ca și circuitul inițial.
Cele mai simple conexiuni între rezistoare sunt conxiunile serie și paralel. Aceste
conexiuni se pot vedea în figurile 2.7 și 2.8. În cazul conexiunii serie, tensiunea pe cele n
rezistoare este diferită dar curentul prin acestea este același. În cazul conexiunii paralel,
tensiunile pe cele n rezistoare sunt egale. Curenții însă diferă în acest caz.

Fig. 2.7: Conexiunea serie a rezistoarelor

Fig. 2.8: Conexiunea paralel a rezistoarelor

În cazul conexiunii serie a rezistoarelor curenții prin cele n rezistoare este același. Acest
lucru se exprimă în ecuația 2.9 (în care ecuațiile s-au scris sub forma legii lui Ohm).

U
U1 U 2

 ....  n
R1 R 2
Rn

(2.9)

Conform celei de a doua teoreme a lui Kirchhoff, pe ochiul de circuit format se poate scrie:

U  U 1  U 2  ....  U n

(2.10)

Rezistența echivalentă a circuitului va trebui să producă același curent prin acesta (ecuația 2.11).
Dacă se consideră ecuațiile 2.9, atunci rezistența echivalentă în cazul conexiunii serie este dată
de suma rezistențelor din circuit.

Rechiv 

U
U U 1  U 2  ....  U n U 1 U 2



 ...  n  R1  R2  ...  Rn
I
I
I
I
I

(2.11)

În cazul conexiunii paralel a rezistoarelor (figura 2.7), tensiunea aplicată fiecărui rezistor
este aceeași. Dacă se consideră că ramura superioară este de fapt un singur nod (ca și cea
inferioară) și se scrie prima teoremă a lui Kirchhoff atunci se obține:
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I  I 1  I 2  ...  I n

(2.12)

În ecuația 2.12 s-a considerat curentul ce vine de la sursă ca intrând în nod în vreme ce curenții
ce trec prin rezistoare ies din nod. Dacă se aplică legea lui Ohm se obține:

U
U
U
U


 ... 
Rechiv R1 R 2
Rn

(2.13)

Rezistența echivalentă în cazul conexiunii paralel a rezistoarelor este:

1
Rechiv



1
1
1

 ... 
R1 R 2
Rn
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(2.14)

2.8

Divizorul de tensiune rezistiv

Divizorul de tensiune este o formă de reducere a unei valori de tensiune larg utilizată în
electronică. Acesta este format din două sau mai multe rezistoare conectate în serie. Un divizor
de tensiune cu două rezistoare se poate vedea în figura 2.9.

Fig. 2.9: Divizorul de tensiune rezistiv

Fig 2.10: Utilizarea unui divizor de tensiune rezisitv

Mărimea de intrare în divizorul rezisitv este tensiunea UIN. Mărimea de ieșire a acestuia
este tensiunea UOUT. Aproximând un curent de ieșire mic (sau chiar nul), tensiunea de ieșire este
dată de legea lui Ohm (ecuația 2.15).

U OUT  R2  I

(2.15)

Aici s-a notat cu I curentul ce circulă prin rezistoarele R1 și R2. Pentru a determina curentul prin
cele două rezistoare se aplică din nou legea lui Ohm (de data aceasta pentru ochiul de intrare).

I

U IN
R1  R2

(2.16)

Ca urmare, tensiunea de ieșire va fi deci:

U OUT  R2 

U IN
R1  R2

(2.15)

Se observă că tensiunea de ieșire depinde numai de tensiunea de intrare și de cele două
valori ale rezistoarelor. În cele ce urmează se consideră utilizarea unui asemenea divizor pentru
reducerea tensiunii ce se aplică la intrarea unui alt circuit (figura 2.10). Acesta posedă însă o
rezistență de intrare notată cu RIN. Ca urmare, în acest caz, curentul ce iese din nodul aflat între
cele două rezistențe nu mai este zero. Ca urmare, tensiunea de ieșire va avea o valoare diferită
față de aceea dată de ecuația 2.15. În schema din figura 2.10, rezistorul R2 apare în paralel cu
rezistorul de intrare RIN a circuitului ce folosește tensiunea UOUT. În conformitate cu ecuația
2.14, rezistența echivalentă a grupării paralel R2 – RIN este data de ecuația 2.16.
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R2  IN 

R2  R IN
R2  R IN

(2.15)

Conform cu ecuația 2.15, tensiunea UOUT este deci:

R2 IN 

R1  R2 IN
 U IN
R1  R2 IN

(2.15)

Este important de menționat faptul că rezistența echivalentă R2-IN are o valoare mai mică
decât R2 (aceasta este mai mică dacât cea mai mică dintre valorile celor două rezistențe). În acest
context, ecuația 2.15 nu mai oferă un rezultat corect (datorită curentului ce iese din nodul dintre
cele două rezistoare) datorită rezistenței de intrare a circuitului ce beneficiază de tensiunea UOUT
a divizorului.
Pentru a beneficia totuși de rezultatul ecuației 2.15 divizorul se dimensionează în așa fel
încât curentul ce trece prin cele două rezistoare ale sale să fie cel puțin de un ordin de mărime
mai mare decât cel ce intră în RIN. În acest caz, eroarea are o valoare neglijabilă. Dacă însă se
cere precizie (de exemplu în domeniul măsurărilor) atunci este indicată folosirea altor metode.
Totuși, dacă circuitul ce beneficiază de tensiunea redusă este un voltmetru, metoda dă rezultate
bune. Motivul este legat de rezistența internă a voltmetrului care are valori mari.
Este important de menționat faptul că cele două elemente ale divizorului nu trebuie să fie
neaparat elemente rezistive (și alte elemente de circuit pot intra în componența unui divizor de
tensiune).
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2.9

Teoremele de transfigurare stea-triunghi și triunghi-stea

Transfigurările circuitelor electrice urmăresc substituirea unor elemente de circuit cu
altele în așa fel încât efectul noilor configurații asupra circuitului să fie neschimbat. În acest
paragraf se prezintă transfigurările stea-triunghi și triunghi-stea. Configurațiile de circuit stea și
triunghi se prezintă în figura 2.11

Fig. 2.11: Configurațiile de circuit stea și triunghi

În configurația stea rezistoarele sunt notate cu R1, R2 și R3 iar în configurația triunghi,
acestea sunt R12, R23 și R31. Teoremele de trecere de la o configurație la alta sunt reprezentate de
relațiile de calculul ale R12, R23 și R31 funcție de R1, R2 și R3 și cele ale R1, R2 și R3 funcție de
R12, R23 și R31. La transfigurare însă este important ca cele două configurații să asigure aceeași
curenți în nodurile A, B și C (figura 2.11). Cu alte cuvinte este necesar ca rezistențele
echivalente între nodurile AB, AC și BC să fie aceleași. Rezistența echivalentă între punctele A –
B dată de configurația triunghi este dată de ecuația 2.16.

R AB  

R12  ( R31  R23 )
R12  R31  R23

(2.16)

Rezistența echivalentă între punctele B – C dată de configurația triunghi este dată de ecuația
2.17.

R BC   

R23  ( R12  R31 )
R12  R31  R23

(2.17)

Rezistența echivalentă între punctele C – A dată de configurația triunghi este dată de ecuația
2.18.
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RCA   

R31  ( R12  R23 )
R12  R31  R23

(2.18)

În cazul configurației stea rezistența echivalentă între nodurile A și B este dată de ecuația 2.19.

R ABY  R1  R 2

(2.19)

În cazul configurației stea rezistența echivalentă între nodurile B și C este dată de ecuația 2.20.

RBC Y  R2  R 3

(2.20)

În cazul configurației stea rezistența echivalentă între nodurile C și A este dată de ecuația 2.21.

RCA Y  R1  R 3

(2.21)

Se egalează ecuațiile ce reprezintă rezistența între aceleași puncte și se obține un sistem de trei
ecuații cu trei necunoscute (ecuația 2.22). Sistemul de ecuații 2.17 poate fi privit dim ambele
sensuri. Astfel, dacă se dorește transformarea din configurație triunghi in configurație stea,
resistențele R12, R23 și R32 sunt cunoscute. Dacă se dorește transformarea din configurație
triunghi în configurație stea, atunci necunoscutele sunt R12, R23 și R32.

R1  R2 

R12  ( R31  R23 )
R12  R31  R23

R 2  R3 

R23  ( R12  R31 )
R12  R31  R23

R1  R3 

R31  ( R12  R23 )
R12  R31  R23

(2.122)

Relațiile ce realizează transformarea din configurație triunghi în configurație stea sunt
reprezentate de ecuațiile 2.23.

R1 

R12  R31
R12  R31  R23

R2 

R23  R12
R12  R31  R23
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(2.23)

R3 

R31  R23
R12  R31  R23

Relațiile ce realizează transformarea din configurație triunghi în configurație stea sunt
reprezentate de ecuațiile 2.24.

R12  R1  R2 

R1  R2
R3

R23  R2  R3 

R 2  R3
R1

R31  R3  R1 

R3  R1
R2

(2.24)

Teoremele de transfigurare triunghi-stea și stea-triunghi sunt reprezentate de ecuațiile 2.23 și
2.24.
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2.10

Teorema conservării puterilor

Teorema conservării puterilor este de fapt o consecință a legii de conservare a puterilor.
Aceasta stabilește egalitatea puterilor generate și consumate într-o rețea electrică. Matematic,
teorema de conservare a puterilor se exprimă prin ecuația 2.25.

U

k

 I k   Rk  I k2

(2.25)

Altfel spus, teorema conservării puterilor afirmă că toată puterea creată într-un circuit electric se
tranformă în alte forme de energie. Ea se poate utiliza după rezolvarea unui circuit electric în
vederea verificării rezultatelor.
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2.11

Teorema transferului maxim de putere maximă
În acest paragraf se consideră o sursă de
tensiuen având tensiunea electromotoare E și
rezistența internă r. Aceasta alimentează un
consumator de rezistență variabilă notată cu R
(figura 2.12). Se pune problema determinării
valorii rezistenței consumatorului R în așa fel
încât puterea absorbită de la sursă să fie maximă.
Expresia puterii primite de către
receptorul R de rezistență variabilă este dată de
produsul dintre curentul ce circulă prin circuit și
căderea de tensiune pe rezistență (ecuația 2.26).

Fig. 2.12: Configurațiile de circuit cu baterie și
consumator de rezistență variabilă

 E 
P U  I  R  I  R 

Rr

2

2

(2.26)

Pentru a găsi valoarea maximă a puterii electrice ecuația 2.25 se derivează în raport cu rezistența
R iar ecuația erzultată se egalează cu zero.

dP  E 
2 E2
2 R  r  2R


R


E


3
dR  R  r 
R  r 
r  R 3
2

(2.27)

Egalând cu zero ecuația 2.26 se obține r=R. Aceasta înseamnă că atunci când cele două valori de
rezinstențe sunt egale transferul de putere este maxim. Valoarea acestei puteri se obține din
ecuația 2.26 ca fiind:
2

E2
 E 
P  R
 
4 R
R  R

(2.27)

Randamentul transferului de putere este dat de raportul între puterea transferată consumatorului
și puterea totală dată de sursă (ecuația 2.28).

P

I2 R
 0.5  50%
I 2  (R  r)
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(2.28)

2.12

Teorema superpoziției

Teorema superpoziției derivă direct din liniaritatea ecuațiilor ce descriu funcționarea unui
circuit electric. Teorema afirmă că un curent dintr-o ramură a unui circuit electric este egal cu
suma curenților generați de câte una din sursele prezente în circuit prin această ramură.
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2.13

Teoremele de echivalență pentru laturile active de circuit

Pentru identificarea acestor teoreme, în acest paragraf se consideră prima dată un număr
de ”n” laturi active de circuit (acestea includ atât surse cât și receptori / consumatori. Circuitul se
poate vedea în figura 2.13.

Fig. 2.13: Configurațiile de circuit cu multiple ramuri active conectate în serie

Pentru soluționarea circuitului se aplică legea lui Ohm pentru fiecare latură activă de circuit și se
obțin ecuațiile 2.29.

U1  E1  I  R1
U 2  E 2  I  R2
(2.29)

....

U n  E n  I  Rn
Dacă se adună ecuațiile 2.29, atunci se obține ecuația 2.30.

U
k

k

  E k  I   Rk
k

(2.30)

k

Din teorema lui Kirchhoff pe acest ochi de circuit se obține însă (figura 2.13):

U  U k

(2.31)

k

Dacă circuitul din figura 2.13 se înlocuiește cu un circuit echivalent prezentat în figura 2.14.
Curentul care curge prin cele două circuite este același.
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Fig. 2.14: Circuitul echivalent circuitului din figura 2.13

Pentru circuitul echivalent din figura 2.12. se poate scrie ce de a loua lege a lui Kirchhoff
(ecuația 2.32).

U  E e  I  Re

(2.32)

Dacă se compară ecuațiile 2.30 și 2.32, teoremele de echivalență sunt ușor de identificat (ecuația
2.33).
n

Rech   Rk
k 1

n

E ech   E k

(2.33)

k 1

Se consideră acum un circuit cu ”n” laturi active de circuit în conexiune serie (figura 2.15).

Fig. 2.15: Configurațiile de circuit cu multiple ramuri active conectate în paralel

În cazul circuitului din figura 2.15 se pot scrie ecuațiile 2.34.

I1 

U 1  E1
R1
(2.34)
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I2 

U 2  E2
R2
....

In 

U n  En
Rn

Dacă se consideră faptul că nodurile multiple de pe ramura superioară constituie un
singur nod și dacă se scrie legea I-a a lui Kirchhoff, atunci se obține curentul I (ecuația 2.35).
n

n

n
Uk
E
 k
k 1 Rk
k 1 R k

I1   I k  
k 1

(2.35)

Din circuitul din figura 2.15 se observă faptul că tensiunile Uk sunt egale între ele și cu tensiunea
U de alimentare a circuitului. Ecuația 2.35 devine deci:
n

I U 
k 1

n
E
1
 k
Rk k 1 Rk

(2.35)

Se consideră circuitul echivalent în figura 2.16.

Fig. 2.16: Circuitul echivalent circuitului din figura 2.15.

Pentru această configurație de circuit se poate scrie:

I

E
U
 e
Re Re
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(2.36)

Relațiile de echivalență între cele două configurații de circuit se pot deci scrie (ecuațiile 2.37).
n
1
1

Rech k 1 Rk

n

E ech

Ek

R
 k n1 k
1

k 1 Rk

(2.37)

Dacă se consideră conductanțele (conductanța este inversul rezistenței electrice) atunci ecuațiile
2.37 devin:
n

Gech  
k 1

1
Rk

n

E ech 

 Gk  E k
k 1

n

G
k 1
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k

(2.38)

2.14

Divizorul de curent rezistiv

Divizorul de curent rezistiv este compus din două rezistoare legate în paralel (figura
2.19). Circuitul se folosește în cazul în care se dorește separarea celor doi curenți I1 și I2.

Fig. 2.19: Circuitul echivalent circuitului din figura 2.15.

Pentru nodul din stânga figurii se scrie teorema I-a a lui Kirchhoff (ecuația 2.40).

I  I1  I 2

(2.39)

Căderile de tensiune pe cele două rezistoare între nodurile din stânga și dreapta figurii sunt
aceleași (ecuația 2.40).

I1  R1  I 2  R2

(2.40)

Ecuațiile 2.39 și 2.40 constituie un sistem de două ecuații cu două necunoscute (curenții I1 și I2).
Expresiile curenților ce străbat cele două rezistențe sunt date de ecuațiile 2.41.

I1  I 

R2
R1  R2

R1
I2  I 
R1  R2
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(2.40)

ELECTRODINAMICA

3.1

Câmpul magnetic

Din experimente se contată că există (în natură) corpuri care exercită forțe unele asupra
altora. Forțele exercitate pot fi de atracție sau de respingere. Corpurile care au proprietatea de
interacțiune cu alte corpuri similare au fost numite magneți.
Cadrul fizic prin care se manifestă aceste interacțiuni se numește câmp magnetic.
Experimental se constată că acest câmp magnetic nu este doar o caracteristică naturală pentru
unele obiecte ci se poate produce și artificial. Astfel un conductor parcurs de curent electric
produce un câmp magnetic. Variația în timp a unui câmp electric produce de asemenea un camp
magnetic.
În ceea ce privește cîmpul magnetic nu s-a putut însă pune în evidență existența unor așazise ”sarcini magnetice”. Dar, un magnet natural prezintă doi poli care au fost numiți polul nord
și polul sud. Este important de menționat faptul că polii de același nume se atrag iar cei de nume
diferite se resping.
La fel ca și cîmpul electric și câmpul magnetic este caracterizat de linii de câmp. La fel
ca și câmpul electric și câmpul magnetic este caracterizat de o mărime numită intensitate a
câmpului. Întensitatea câmpului magnetic este o mărime vectorială notată cu H (figura 3.1).
Unitatea de măsură a intensității câmpului magnetic este amperul pe metru - A/m.

Fig. 3.1: Câmpul magnetic în jurul unui magnet natural

Pentru analiza câmpului magnetic ee introduce o mărime vectorială numită inducție magnetică.
Aceasta se notează cu litera B. Unitatea de măsură pentru inducția magnetică se numește tesla –
T. Cele două mărimi vectoriale sunt legate printr-o constantă de material numită permeabilitate
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magnetică. Aceasta se notează cu litera grecească μ și se măsoară în henry pe metru – H/m.
Pentru vid, permeabilitatea magnetică se notează cu μo iar valoarea acesteia este μo = 4π10-7
H/m. Într-un mediu liniar omogen și izotrop, inducția magnetică este coliniară cu intensitatea
cîmpului magnetic (ecuația 3.1).

B  H

(3.1)

În ecuația 3.1 permeabilitatea absolută a materialului în care se propagă cîmpul magnetic s-a
notat cu μ. Expresia acesteia într-un material oarecare este dată de ecuația 3.2.

  r  0

(3.2)

În ecuația 3.2 mărimea notată cu μr se numește permeabilitate relativă a mediului considerat.
Pentru vid valoarea acesteia este 1, iar pentru materiale feromagnetice (fier, nichel, etc.) valoarea
acestuia este în intervalul 102 – 105. Materialele cu permeabilitate ridicată permit trecerea mia
ușoară a câmpului magnetic.
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3.2

Câmpul magnetic în susbstanță

Materialele prezintă în constituția lor așa-numiții dipoli magnetici (figura 3.2). În general
aceștia au o orientare haotică în spațiu.
Un dipol magnetic este caracterizat de o mărime
vectorială numită moment magnetic. Dipolii magnetici sunt
caracterizați de către o mărime vectorială numită moment
magnetic (acesta se notează cu litera m).
Dacă un dipol magnetic se introduce într-un câmp
Fig. 3.2: Un dipol magnetic
magnetic, asupra acestuia acționează o forță F (ecuația 3.3) și
un cuplu C (ecuația 3.4).

F  m

B
B
B
i  m
 j  m
k
x
y
z

C  m B

(3.3)

(3.4)

În cazul unui material, odată cu orientarea dipolilor magnetici într-o direcție particulară
se obține un efect de magnetizare a acestuia. Una dintre metodele de magnetizare este plasarea
materialului într-un cîmp extern. Orientarea dipolilor (magnetizarea) poate fi temporară (aceasta
dispare la dispariția câmpului extern) sau permanentă (starea de magnetizare rămâne și după
dispariția câmpului extern).
Starea obținută prin magnetizare se poate descrie cu ajutorul unui vector numit
magnetizație. Acesta se notează cu litera M și se definește ca în ecuația 3.5.

m d m

V  0 V
dV

M  lim

(3.5)

Pentru a descrie stările de magnetizare temporară și permanentă, vectorul magnetizație se
exprimă ca o sumă între vectorul magnetizație temporară și vectorul magnetizație permanentă.

M  Mt  M p

(3.6)

Ca exemplu de magnetizare se poate menționa magnetizarea unei șurubelnițe prin
plasarea acesteia în interiorul unei bobine alimentate în curent continuu.
În ceea ce privește materialele se face precizarea că materialele izolatoare sunt practic
nemagnetizabile. Pentru materialele liniare și izotrope se poate scrie legea magnetizației
temporare (ecuația 3.7).
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Mt  m  H

(3.7)

În ecuația 3.7 mărimea notată cu χm este o constantă de material adimensională numită
susceptivitate magnetică.
Simular cu cazul câmpului electrostatic, pentru a caracteriza câmpul magnetic într-un
material se introduce o mărime numită inducție magnetică. Într-un material se poate scrie o
ecuație ce leagă vectorii inducție magnetică, magnetizație și intensitatea a câmpului magnetic
(ecuația 3.8).



B H M



(3.8)

Ecuația 3.8 reprezintă legea legăturii între vectorii inducție magnetică, intensitate a câmpului
magnetic și magnetizație.
Din punct de vedere al proprietăților magnetice materialele se clasifică în:
1) Materiale diamagnetice
Materialele diamagnetice sunt caracterizate de valori ale permeabilității magnetice
relative egale cu 1 (sau chiar mai mici). Susceptivitatea magnetică a lor este constantă, negativă
și de valoare redusă. Exemple de astfel de materiale sunt cuprul, argintul, etc.
2) Materiale paramagnetice
Materialele paramagnetice au o permeabilitate magnetică relativă unitară sau mai mare
decât unitatea. Susceptivitatea magnetică a acestora are valori mici dar pozitive. Exemple de
astfel de materiale sunt aluminiul și platina.

3) Materiale feromagnetice
Materialele feromagnetice au permeabilitatea magnetică unitară supraunitară și susceptivitate
magnetică pozitivă. Ambele au valori mari (chiar foarte mari). Permeabilitatea magnetică nu are
valoare constantă în cazul acestor materiale. Exemple de astfel de materiale sunt: fier, nichel,
cobalt, etc.
În cazul acestor materiale, dependența dintre intensitatea cîmpului magnetic și inducția
magnetică nu este liniară (adică permeabilitatea magnetică nu este constantă cu valoarea
cîmpului). Dependență dintre cele două se poate vedea în figura 3.3. De asemenea este important
de menționat faptul că la descreșterea cîmpului aplicat, inducția magnetică nu obține aceleași
valori ca la creșterea acestuia (caracteristica prezintă fenomenul de histereză).
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Fig. 3.3: Caracteristica magnetică în cazul unui corp feromagnetic

Pentru exemplificarea fenomenului prezentat în figura 3.3 se consideră creșterea de la 0 a
câmpului magnetic. După cum se poate vedea din figura 3.3 odată cu creșterea intensității
cîmpului magnetic, inducția magnetică crește urmând curba mediană 0-1. Curba 0 – 1 din figura
3.3 se numește curbă de prima magnetizare. Micșorând valoarea intensității cîmpului pînă la
zero, inducția magnetică scade până la valoarea Br (așa cum arată săgețile din figura 3.3).
Această valoare particulară se numește inducție magnetică remanentă. Dacă se schimbă sensul
câmpului magnetic (scăderea câmpului continuă) atunci pentru valoarea particulara a intensității
câmpului magnetic numită coercitivă, inducția magnetică scade până la valoarea nulă. Mărind în
continuare intensitatea câmpului magnetic, inducția magnetică își schimbă semnul variind între 0
și -Bm. Dacă fenomenul se repetă, inducția magnetică va crește din nou la valoarea Bm.
Este important de remarcat ciclul de histerezis menționat anterior. La variația câmpului,
acesta este parcurs în sens antiorar. Variația câmpului are ca efect reorientarea dipolilor
magnetici din material. Acest lucru se face cu degajare de căldură. Cu alte cuvinte la variația
câmpului se degajă căldură în materialul aflat în câmp. Energia degajată este proporțională cu
aria ciclului de histeresis. Din această cauză și pentru a reduce pierderile, se urmărește ca
materialele care lucrează în câmp magnetic ce variază ciclic să aibă un ciclu de histeresis cât mai
îngust posibil. Ca urmare a acestui lucru, materialele se clasifică în materiale magnetice moi –
materialele cu ciclu de histeresis îngust (și deci pierderi mici) și materiale magnetice dure –
materiale magnetice cu ciclu de histeresis larg (figura 3.4).

Fig. 3.4: Caracteristica magnetică în cazul materialelor feromagnetice moi (stâng) și dure (dreapta)
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Materialele magnetice moi se folosesc la aplicațiile ce lucrează în curent alternativ
(transformatoare, etc.) din cauza pierderilor mai mici. Ele se magnetizează și se demagnetizează
ușor și au o valoare coercitivă a câmpului redusă. Exemple de astfel de materiale sunt oțelul
electrotehnic (acesta conține un procent de siliciu – tabla silicioasă), permalloy-ul, etc.
Materialele magentice dure au un ciclu de histereză larg și câmp coercitiv mare. Acestea se
utilizează pentru fabricarea magneților permanenți. Între exemple se menționează oțeluri Alni și
Alnico. O a treia categorie de materiale sunt feritele.
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3.3

Fluxul magnetic

La fel ca și în cazul câmpului electric, fluxul magnetic se definește prin integrala de
suprafață a inducției magnetice (ecuația 3.9).

    B  dS
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(3.9)

3.4

Legea fluxului magnetic

Legea fluxului magnetic are două forme: locală și globală. Forma globală se referă la
fluxul magnetic printr-o suprafață închisă. Dacă suprafața Σ din ecuația 3.9 este închisă, atunci
fluxul magnetic rezultat este zero (ecuația 3.10).

    B  dS  0

(3.10)



Forma locală a legii fluxului magnetic spune că liniile de câmp magnetic sunt inchise. Sub formă
matematică acest lucru se exprimă în ecuația 3.11.
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(3.11)

3.5

Legea circuitului magnetic

Circuitele prin care circulă câmpul magnetic se numesc circuite magnetice. Exemple de
dispozitive ce conțin astfel de circuite sunt motoarele electrice, transformatoarele, dispozitivele
de frânare cu fluid magnetic, etc. Pentru circuitele magnetice se definește mărimea numită
tensiune magnetică ca fiind integrala de linie a intensității câmpului magnetic de-a lungul curbei
AB (ecuația 3.12).

U mag   H  dl

(3.12)

AB

Dacă se închide curba AB (punctele A și B coincid) atunci tensiunea magnetică se numește
tensiune magnetomotoare.
Considerând un conductor înfășurat sub forma unei bobine și străbătut de curentul I, se numește
solenație produsul dintre numărul N de spire și curentul I (ecuația 3.13).

 NI

(3.13)

Solenația se măsoară in amperi-spiră – A sp.
Dacă se consideră curba Γ și o suprafață Σ deschisă ce se sprijină pe curba Γ (ale cărei margini
coincid cu curba Γ – figura 3.5), atunci tensiunea magnetomotoare este egală cu suma dintre
solenația și viteza de variație a câmpului electric (ecuația 3.14).

Fig. 3.5: Caracteristica magnetică în cazul materialelor feromagnetice moi (stâng) și dure (dreapta)

În cazul unui câmp staționar al doilea termen al ecuației 3.14 este nul.

U mag    

d 
dt

(3.14)

Ca urmare legea circuitului magnetic în condițiile unui câmp staționar este dată de ecuația 3.15.
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U mag     N  I
De cele mai multe ori câmpul este variabil dar există și cazuri în care acesta nu variază.

56

(3.15)

3.6

Reluctanța magnetică

Se consideră un circuit magnetic și o curbă închisă Γ ce înconjoară o ramură a acestuia
(figura 3.6). Fluxul magnetic ce străbate o secțiune a circuitului magnetic delimitată de curba
închisă Γ este definită de ecuația 3.16.

   B  dS

(3.16)



În ecuația 3.16 suprafața Σ este delimitată de curba închisă Γ. Raportul între tensiunea magnetică
între două puncte oarecare situate de-a lungul circuitului magnetic și fluxul ce circulă prin acesta
se numește reluctanță (sau rezistență) magnetică (ecuația 3.17).

Rm 

Um


(3.17)

Unitatea de măsură a reluctanței magnetice este amper per weber - A/Wb.

Fig. 3.6: Un exemplu de circuit magnetic
Înlocuind tensiunea magnetică si fluxul magnetic se obține:
B

Rm 

 H  dl
A

 B  dS



H  l
l

 H S  S

(3.18)

S

În ecuația 3.18 distanța ”l” reprezintă distanța dintre punctele A și B iar ”S” reprezintă aria prin
care trece fluxul magnetic. Înversul reluctanței magnetice se numește permeanță. Permeanța se
notează cu litera grecească Λ. Unitatea de măsură a permeanței este Wb/A.
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3.7

Analogii între circuitele electrice și magnetice

Relațiile ce s-au stabilit la calculul reluctanței magnetice sugerează posibilitatea stabilirii
unei analogii între circuitele magnetice și cele electrice. Având în vederea aspectul natural și
cunoscut al mărimilor electrice (noțiunile de rezistență, curent electric și tensiune electrică),
analogia ușurează întelegerea mărimilor magnetice.
Bazat pe definiția mărimilor electrice se pot stabili următoarele analogii (tabelul 3.1).
Tabelul 3.1: Analogie între mărimile electrice și magnetice
Mărimi magnetice
Mărimi electrice
Tensiunea magnetică
Tensiunea electrică
Solenația
Tensiunea electromotoare
Fluxul magnetic
Curentul electric
Reluctanța magnetică
Rezistența electrică
Permeanța magnetică
Conductanța electrică
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3.8

Inductivitățile circuitelor electrice

Se consideră o spiră parcursă de curentul electric ”i”. Dacă se notează cu Φ fluxul
magnetic ce circulă prin spiră (spira fiind în aer), atunci se definește inductivitatea proprie a
spirei ca fiind raportul dintre fluxul magnetic și curentul ce străbate conductorul:

Lsp 


i

(3.19)

Unitatea de măsură a inductivității este henry – H. Inductivitățile depind de forma și
dimensiunile bobinelor.
Dacă se consideră o bobină (figura 3.7) în aer (fără miez), aceasta este formată din N
spire (fiecare contribuind la crearea fluxului magnetic).

Fig. 3.7: O bobină
Fluxul magnetic total este de N ori mai mare decât fluxul magnetic al unei spire (ecuația 3.20).

  N 

(3.20)

Ca urmare, inductivitatea unei bobine este:

L

 N 

 N  Lsp
i
i

(3.21)

Dacă bobina este dispusă pe un circuit magnetic liniar (un miez magnetic) de reluctanță Rm,
atunci expresia inductivității devine:
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L

 N  N  N 2  N 2




H l
i
i
Um
Rm
N

(3.22)

De cele mam multe ori însă circuitele magnetice sunt cuplate. Două circuite magnetice
sunt cuplate dacă o parte din fluxul magnetic produs de un circuit străbate celălalt circuit
magnetic.
Pentru două circuite magnetice cuplate se definește inductivitatea mutuală (ecuațiile
3.23).

L21 

 21
i1


L12  12
i2

(3.23)

În ecuațiile 3.23 s-au notat:
- L21 – inductivitatea mutuală a circuitului 2 în raport cu 1.
- L12 – inductivitatea mutuală a circuitului 1 în raport cu 2.
- Φ12 – fluxul magnetic generat de primul circuit magnetic ce strabate cel de-al doilea circuit
- Φ21 – fluxul magnetic generat de cel de al doilea circuit magnetic ce strabate primu circuit
În cazul unui mediu liniar și omogen cele două inductivități mutuale sunt egale. Practic, cuplajul
celor două circuite magnetice se indică prin plasarea unui asterisc pe terminalele bobinelor
(figura 3.8).

Fig. 3.8: Cuplajul a două circuite magnetice
În cazul în care prin cele două circuite curentul circulă spre asterisc se consideră o inductivitate
mutuală pozitivă (figura 3.8 – stânga). În caz contrar (figura 3.8 – dreapta), inductivitatea
mutuală se consideră a fi negativă.
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3.9

Legea inducției electromagnetice

Din perspectiva faptului că societatea modernă are absolută nevoie de energie electrică
iar aceasta se produce (și transformă în centrale energetice) este ușor de înțeles de ce legea
inducției electromagnetice are implicații tehnice deosebit de importante.
Pentru evidențierea acestei legi se consideră o suprafață deschisă Σ mărginită de o curbă
închisă Γ (figura 3.9).

Fig. 3.8: Curba închisă Γ ce mărginește suprafața Σ
Legea inducției electromagnetice spune că tensiunea electrică indusă în lungul unei curbe închise
Γ este egală cu viteza de variație a fluxului electric ce străbate o suprafață ce se sprijină pe curba
închisă Γ (ecuația 3.24).

e  

d 
dt

(3.24)

Având în vedere faptul că fluxul electric este egal cu produsul dintre inducția magnetică
și aria suprafeței prin care aceasta trece, este important de reținut faptul că el poate varia atât
datorită inducției magnetice (datorata unui câmp magnetic variabil) cât și datorită ariei prin care
aceasta trece (datorată unei suprafețe variabile).

Fig. 3.9: Comanda unui releu
Primul caz considerat este cel al bobinei unui releu (figura 3.9). Se presupune ca aceasta
este alimentată cu o tensiune continuă prin aducerea în conducție a tranzistorului T. La un
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moment dat, tranzistorul T se comandă spre blocare (bobina releului nu va mai fi alimentată). În
momentul intrării în blocare a tranzistorului T, curentul prin bobină (și deci fluxul magnetic)
începe să scadă. Apare deci o tensiune numită tensiune indusă care este egală cu viteza de
variație a fluxului magnetic. Tensiunea va fi orientată de la colectorul tranzistorului către pinul
bobinei legat la alimentare. Ca urmare aceasta va deschide dioda D. Absența diodei poate duce la
distrugerea tranzistorului la comutarea în blocare.
Cel de al doilea caz considerat este cel al unui conductor liniar ce se mișcă în câmp
magnetic. În figura 3.10 se poate vedea un conductor liniar orizontal ce se mișcă într-un plan
orizontal și taie linile de câmp magnetic (câmpul magnetic fiind orientat în jos).

Fig. 3.9: Mișcarea unui conductor într-un câmp magnetic
La capetele acestuia apare o tensiune electromotoare indusă (cunoscută ca tensiune indusă prin
mișcare). Pentru simplificare se presupune că acest conductor este susținut pe două profile de tip
”L” (între conductorul AB și cele două profile există un contact galvanic) așa ca în figura 3.9.
Dacă acesta se mișcă cu viteza v, atunci spațiul parcurs într-un interval de timp ”Δt” este
dat de ecuația 3.25.

s  v  t

(3.25)

Aria parcursă de câmpul magnetic va fi dată de ecuația 3.26.

S  S 0  l  v  t

(3.25)

În ecuația 3.25 s-a notat cu litera ”l” lungimea conductourului de cupru. Este important de
menționat faptul că fluxul variază datorită variației ariei (la rândul ei cauzată de deplasarea
conductorului AB). Dacă se consideră o mișcare uniformă, atunci tensiunea este dată de ecuația
3.26.

e

B  S  S 0  B  l  v  t



 B l v
t
t
t
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(3.26)

Este important de notat că dacă se consideră o bobină de forma unei rame și aceasta se rotește
într-un câmp magnetic constant, se generează o tensiune electrică (figura 3.10).

Fig. 3.10: Generarea unei tensiuni electromotoare prin rotație
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3.10

Forța ce acționează asupra unei sarcini în mișcare (Lorentz)

Se constată experimental că un câmp magnetic acționează asupra unui corp încărcat cu
sarcină electrică aflat în mișcare. Acest efect este folosit (încă) la aparatele de TV echipate cu
ecrane de tip Catodic Ray Tube (CRT). Un alt domeniu de aplicare este cel al acceleratoarelor de
particule.
Forța cu care se câmpul acționează asupra unei sarcini electrice aflate în mișcare se
numește forță Lorentz. Expresia acesteia este dată de ecuația 3.27.

F  q  v  Bv
Modulul acesteia se obține prin înmulțirea modulelor componentelor.

Fig. 3.11: Forța ce acționează asupra unui conductor parcurs de curent
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(3.27)

3.11

Forța ce acționează asupra unui conductor parcurs de curent

Câmpul magnetic acționează asupra unui conductor parcurs de curent electric asupra
căruia exercită o forță (figura 3.11). Expresia forței este dată de ecuația 3.28.

F  i l  B

(3.28)

Forța definită de acuația 3.28 se mai numește și forța lui Laplace. Acesta este folosită pentru
producerea cuplului mecanic în motoarele electrice (figura 3.12).

Fig. 3.12: Generarea unui cuplu mecanic prin folosirea unui unei bobine cadru ce se poate
roti
Dacă se în bobina din figura 3.12 se injectează un curent electric, atunci laturile acesteia
sunt supuse (fiecare) acțiunii unei forțe ce generează un cuplu mecanic.
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3.12
Forța ce acționează asupra a două conductoare parcurse de curent
electric
Din cele prezentate mai sus se constată faptul că un câmp acționează asupra unui
conductor parcurs de curent electric. Dar, campul magnetic poate fi produs de un conductor prin
care circulă curent electric.

Fig. 3.13: Forța ce se exercită între două conductoare parcurse de curent electric
Aceasta situație se poate vedea în figura 3.13 în care se pot vedea două conductoare paralele
parcurse de doi curenți și situate la distanța ”d”. Fiecare conductor străbătut de curent electric
generează un câmp magnetic care acționează asupra celuilalt conductor. Expresia forței de
interacțiune este dată de ecuația 3.29.

F

 0  i1  i2  l
2   d

(3.28)

În cazul în care curenții au același sens, forța tinde să apropie conductoareleș în caz contrar
aceasta tinde să le îndepărteze.
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3.13

Circuite magnetice

Corpurile feromagnetice permit obținerea unor valori mai mari pentru inducția
mangnetică decât corpurile diamagnetice sau paramagnetice. Acesta este motivul pentru care
aceste materiale sunt larg utilizate la fabricația mașinilor electrice, stiut fiind faptul că o parte
importantă pentru acestea este așa-numitul circuit magnetic.
Circuitul magnetic este circuitul care permite obținerea și transportul câmpului magnetic.
Dependent de aplicație, circuitul magnetic poate avea diferite forme. Astfel în cazul unui
transformator electric, cel mai des sunt utilizate miezurile sub forma literei ”E”. În motoarele
electrice circuitele magnetice au forme specifice.
La fel ca în cazul unui circuit electric, calculul unui circuit magnetic se face pentru
determinare fluxului magnetic ce circula pe diverse porțiuni. Datorită faptului că relația între
intensitatea câmpului magnetic și inducția câmpului magnetic nu este liniară (în partea
superioară) de multe ori se utilizează programe ce calculează câmpul prin metoda elementelor
finite.
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3.14

Teoremele lui Kirchhoff pentru circuite magnetice

La fel ca în cazul circuitelor electrice, și în cazul circuitelor magnetice există teoreme
care permit / ușurează calculul acestora. În acest paragraf se prezintă teoremele lui Kirchhoff
pentru circuitele magnetice.

Fig. 3.13: Un nod și fluxurile magnetice care intră și ies din acesta
Prima teoremă a lui Kirchhoff se referă la un nod al circuitului magnetic (figura 3.14).
Teorema afirmă că suma algebrică a fluxurilor magnetice fasciculare este nulă într-un nod a
unui circuit magnetic.
n


i 1

k

0

(3.29)

A doua teoremă a lui Kirchhoff se referă la un ochi de circuit magnetic (figura 3.14).
Aceasta afirmă faptul că suma algebrică a solenațiilor de-a lungul unui circuit magnetic este
egală cu suma algebrică a căderilor de tensiune magnetică pe laturile ochiului.

Fig. 3.13: Un ochi și fluxurile magnetice care circulă pe ramurile acestuia
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(3.29)

3.15

Energia și forțele câmpului magnetic

Se consideră o bobină reală (constituită dintr-o bobină ideală și o rezistență) alimentată
cu tensiunea ”u” (figura 3.14).

Fig. 3.14: O bobină reală alimentată
Teorema a doua a lui Kirchhoff (a tensiunilor în circuit) este exprimată în ecuația 3.30.

u  e  Ri

(3.30)

În ecuația 3.30 s-au notat cu:
- u – tensiunea de alimentare a bobinei
- e – tensiunea apărută prin inducție,
- R – rezistența bobinei
- i – curentul prin circuit,
Tensiunea apărută prin inducție este dată de ecuația 3.31 unde s-a notat cu N numărul de spire al
acesteia.

e  N 

d
dt

(3.31)

Dacă în eucația 3.30 se introduce tensiunea indusă, se obține ecuația 3.32.

uN

d
 Ri
dt

(3.32)

Dacă ecuația 3.32 se înmulțeste cu produsul ” i  dt ” atunci se obține:

u  i  dt  N  i  d  R  i 2  dt
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(3.33)

Primul termen din ecuația 3.33 este energia furnizată de sursă. Cel de-al treilea termen este
energia transformată în caldură prin efect Joule. Cel de al doilea termen este energia acumulată
în câmpul magnetic în interiorul bobinei. Dacă se notează cu:

dWbob  N  i  d  N  i  L  di

(3.34)

atunci energia înmagazinată în bobină este
I

Wbob   N  i  L  di L 
0
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I2
2

(3.35)

CURENTUL ALERNATIV
4.1

Introducere

Începând cu era modernă, lumea a trecut la utilizarea masivă a energiei alternative. Mai
ales posibilitatea de transport a energiei alternative cu pierderi mai mici (prin ridicarea tensiunii)
dar și alte avantaje (transformarea ușoara a acesteia cu ajutorul transformatoarelor) au impus
energia electrică alternativă în era modernă.
Dezvoltarea echipamentelor ce acceptă la intrare tensiune alternativă a făcut ca aceasta să
se răspândească rapid în lume. Sistemul de putere utilizat pe larg în lume conține trei faze
(sistem trifazat) cu frecvențe și amplitudini diferite (Europa are un sistem trifazat cu frecvența de
50Hz și tensiunea pe fază de 230V în vreme ce America de Nord tensiunea este de 110V cu
frecvența de 60Hz).
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4.2

Mărimi sinusoidale

Un loc important în categoria mărimilor efective este ocupat de mărimile sinusoidale.
Tensiunea alternativă utilizată azi este de formă sinusoidală. O tensiune sinusoidală se reprezintă
ca în ecuația 4.1.

v(t )  VM  sin(2    f  t   0 )

(4.1)

În ecuația 4.1 s-au notat:
- v(t) – tensiunea instantanee (fiind valoarea la un moment dat a acesteia),
- VM – amplitudinea tensiunii (fiind valoarea maximă posibilă a tensiunii v(t)),
- f – frecvența,
- φ – faza tensiunii sinusoidale,
- perioada T egală cu inversul frecvenței.
În legătură cu mărimile sinusoidale se definesc câteva noțiuni de bază. Se numește
tensiune medie valoarea tensiunii calculate cu ajutorul ecuației 4.2.

Vmed 

1 t1 T
1 t1 T
v
(
t
)

dt

VM  sin(  t )  dt
T t1
T t1

(4.2)

Se numește tensiune efectivă mărimea reprezentată de ecuația 4.3. În literatură, pentru tensiunea
efectivă se mai întâlnește și numele de tensiune eficace.
t T

t T

1 1
1 1
2
2
Vef 
  vt   dt 
  VM sin   t   dt
T t1
T t1

(4.3)

În cazul tensiunii sinusoidale, valoarea efectivă a acesteia este:

Vef 

VM
2
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(4.4)

4.3

Reprezentarea tensiunilor alternative

În sistemul trifazat simetric valoarea maximă a tensiunilor de fază este aceeași și
tensiunile sunt defazate (în timp) cu 2   / 3 . Acestea se pot reprezenta matematic așa cum se
arată în ecuația 4.1. În ecuația 4.1, fazele sistemului sunt notate cu R, S și T. În literatura de
specialitate, tensiunile și curenții alternativi se notează cu litere mici (având în vedere caracterul
variabil al acestora).

u R (t )  2  V  sin(2    f  t )

u S (t )  2  V  sin(2    f  t 

2 
)
3

u R (t )  2  V  sin(2    f  t 

4 
)
3

În ecuațiile 4.1, mărimea notată cu V se numește tensiune efectivă (de unde factorul

(4.1)

2 ).

Fig. 4.1: Tensiunile de fază ale rețelei trifazate de putere (R – albastru, S – verde și T –
roșu)
Produsul dintre acest factor și tensiunea V se numește amplitudine. Tensiunile de fază se pot
reprezenta grafic în câteva moduri. Un mod de reprezentare al acestora se poate vedea în figura
4.1.
Un alt mod de reprezentare este cel fazorial. Se numește fazor un vector ce se rotește în
jurul punctului de origine al lui. Având în vedere că diferența dintre două faze consecutive este
120 de grade ( 2   / 3 ) reprezentarea fazorială a sistemului trifazat simetric arată ca în figura
4.2.
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Fig. 4.2: Tensiunile de fază ale rețelei trifazate de putere – reprezentare fazorială
Pentru sistemul trifazat, se definește tensiunea de linie ca fiind diferența dintre două tensiuni de
fază (ecuația 4.3).

u RS (t )  u R (t )  u S (t )
u ST (t )  u S (t )  uT (t )

(4.3)

uTR (t )  uT (t )  u R (t )
Este important de menționat faptul că și tensiunile de linie sunt tensiuni sinusoidale, dar faza și
amplitudinea acestora diferă de valorile tensiunilor de fază.
Ultimul mod de reprezentare prezentat aici este cel complex. Conform acestui mod de
reprezentare un fazor se reprezintă ca un vector în planul complex (figura 4.3).

Fig. 4.2: Tensiunile de fază ale rețelei trifazate de putere – reprezentare fazorială
Reprezentarea complexă este una dintre cele mai des utilizate mai ales datorită faptului că
elementele de circuit acționează asupra curentului și îl defazează față de tensiune. În plus aceasta
lucrează foarte bine cu reprezentarea fazorială. Astfel tensiunii v prezentată în ecuația 4.1 i se
asociază mărimea complexă definită de ecuația 4.4.

v(t )  VM  e j0
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(4.4)

Acesta poate fi reprezentat ca un fazor având modulul VM și unghiul față de abscisă egal cu φ0
(figura 4.3). În ecuații, mărimile se reprezintă ca vectori.

Fig. 4.3: Reprezentarea în planul complex
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4.4

Elemente de circuit în regim sinusoidal

La trecerea curentului alternativ printr-un circuit electric se petrec unele fenomene
diferite față de cazul curentului continuu. De asemenea, componentele de circuit se comportă
diferit în cazul curentului alternativ. În acest paragraf sunt prezentate câteva componente de
circuit: rezistorul, bobina, condensatorul, etc.
Rezistorul ideal
Rezistorul ideal este un element de circuit ce este caracterizat numai prin rezistența sa
electrică R. Între tensiunea aplicată la pinii rezistorului și curentul ce trece prin acesta se scrie
legea lui Ohm (ecuația 4.5).

V  RI

(4.4)

În ecuația 4.4 tensiunea și curentul sunt reprezentate ca fiind fazori. Rezistorul R modifică doar
modulul versorilor, el nu introduce defazaj (figura 4.4).

Fig. 4.4: Fazorii tensiune și curent printr-un rezistor
Reprezentarea tensiunii și curentului prezentată în figura 4.4 se numește diagramă
fazorială.

Bobina ideală
Bobina este un element de circuit caracterizat numai prin indictivitatea ei L. În cazul unei
bobine reale, aceasta utilizează în construcția ei material conductor (de cele mai multe ori de
cupru) care prezintă și o rezistență electrică R. În cazul unei bobine ideale se poate scrie ecuația
4.5.

u BOBINA  e 

d d L  i 
di

 L
dt
dt
dt

(4.5)

Considerând un curent sinusoidal reprezentat ca în ecuația 4.6 (I este tensiunea efectivă)

i(t )  2  I  sin(2    f  t  0 )
tensiunea la bornele bobinei devine cea din ecuația 4.7.
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(4.6)

uB  L 

di
 L  2  I  2    f  cos(2    f  t   0 )
dt

(4.7)

Se observă faptul că, datorită derivării, tensiunea apare ca fiind o funcție de cosinus. Dacă se
utilizează relația matematică de transformare a funcției cosinus în sinus (ecuația 4.8),

cos(x)  sin( x 


2

)

(4.8)

se obține:

u B  L  2  I  2    f  sin(2    f  t   0 


2

)

(4.9)

Ca urmare bobina ideală introduce un defazaj de π/2 între tensiunea aplicată la bornele ei și
curentul ce trece prin ea. Defazajul introdus nu depinde de frecvența tensiunii de alimentare a
bobinei.
Diagrama fazorială în cazul bobinei ideale este prezentată în figura 4.5. Este important de
menționat faptul că în cazul unei bobine ideale, curentul este întotdeauna defazat cu 90 de
grade în urma tensiunii. Dacă se scrie ecuația 4.9 în complex se obține:

U  L  j   I

(4.10)

În ecuația 4.10 s-a notat ω = 2πf. Raportul dintre tensiunea la bornele bobinei și curentul ce
trece prin aceasta (legea lui Ohm) se notează cu XL și se numește reactanța inductivă a bobinei
(ecuația 4.11).

Fig. 4.4: Defazajul introdus de o bobină ideală
Este important de menționat faptul că imedanța bobinei depinde de frecvența tensiunii
aplicate la borne.

U
 XL
I
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(4.11)

În cazul unei bobine reale, pe lânga inductivitatea L, aceasta mai este caracterizată și de o
componentă rezistivă R. Defazajul introdus de o bobină reală (figura 4.5) este cuprins în
intervalul (0, 90).

Fig. 4.4: Defazajul introdus de o bobină reală
Impedanța unei bobine reale se obține din ecuația lui Ohm. Pentru aceasta, bobina se
poate descompune într-o bobină ideală și un rezistor egal cu rezistența acesteia.

U
 R  j  L  Z L
I

(4.12)

Modulul impedanței bobinei este deci:

Z L  R 2    L 

2

(4.13)

Așa cum se poate vedea din ecuația 4.13, impedanța bobinei variază cu frecvența tensiunii
aplicate. Unitatea de măsură a impedanței este Ohm-ul (Ω). Cu cât frecvența este mai ridicată cu
atât componenta inductivă este mai mare (și deci are o pondere mai mare în impedanța totală).

Condensatorul ideal
Condensatorul ideal este un element de circuit caracterizat numai de capacitatea electrică.
La alimentarea cu energie electrică acesta produce numai câmp electric. Ecuația ce
caracterizează funcționarea condensatorului ideal este ecuația 4.14.

uC 

1
 i  dt
C 

(4.14)

Dacă curentul este exprimat ca în ecuația 4.15.

i (t )  I M  sin(2    f  t   0 )
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(4.15)

Tensiunea la bornele condensatorului devine deci:

uC 

I
1
  i  dt  M  ( cos(2    f  t   0 ))
C
C

(4.16)

Dacă se consideră egalitatea matematică:

 cos(x)  sin( x 


2

)

(4.17)

Ecuația 4.16 devine deci:

uC 

I
1

  i  dt  M  sin(2    f  t   0  )
C
 C
2

(4.18)

Ecuația 4.18 arată faptul că tensiunea alternativă la bornele condensatorului ideal este
defazată cu 90 de grade în urma curentului. Scriind legea lui Ohm în mărimi complexe pentru
condensatorul ideal se obține:

UC 

IM
j   C

(4.19)

Diagrama fazorială în cazul condesatorului ideal se poate vedea în figura 4.5.

Fig. 4.5: Defazajul introdus de un condensator ideal
Dacă în cazul condensatorului ideal se scrie legea lui Ohm se obține reactanța capacitivă a
condensatorului (ecuația 4.20).

UC
IM



1
j   C
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(4.20)

Circuitul rezistor – bobină – condensator serie (RLC – serie) în curent alternativ
În acest paragraf se consideră un circuit format dintr-un rezistor, o bobină ideală și un
condensator ideal (RLC) alimentat cu tensiune alternativă (sinusoidală). Circuitul se poate vedea
în figura 4.6.

Fig. 4.6: Circuitul RLC în regim sinusoidal
Circuitul este alimentat cu tensiunea sinusoidală u și absoarbe curentul i. Tensiunea
aplicată la bornele circuitului se scrie ca o sumă a căderilor de tensiune pe rezistor, pe bobină și
pe condensator (ecuația 4.21).

u  u R  u L  uC

(4.21)

Căderea de tensiune pe rezistorul R este:

uR  R  i

(4.22)

Căderea de tensiune pe bobina L este:

uL  L 

di
dt

(4.23)

Căderea de tensiune pe condensatorul C este:

uC 

1
 i  dt
C 

(4.24)

Introducând ecuațiile 4.22, 4.23 și 4.24 în ecuația 4.21 se obține:

u  R i  L 

di 1
  i  dt
dt C 

Trecând ecuația 4.25 în variabile complexe se obține:
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(4.25)

U  R  I  j   L  I 

1
j   C

I

(4.26)

Impedanța complexă a circuitului RLC este deci:

Z

U
1
 R   j   L 
I
j   C

(4.27)

Reactanța inductivă se notează cu XL (ecuația 4.28):

XL L

(4.28)

Reactanța inductivă se notează cu XC (ecuația 4.29):

XC 

1
 C

(4.29)

Mărimea definită de ecuația 4.30 se numește reactanța circuitului.

X  XL  XC

(4.30)

Modulul impedanței complexe a circuitului RLC este:

1 

Z  R    L 

 C 


2

2

(4.31)

Argumentul impedanței complexe este o măsură a defazajului între tensiune și curent. Acesta se
determină așa cum se arată în ecuația 4.32.

tg   

L

1
 C

R

Diagrama fazorială a circuitului RLC se prezintă în figura 4.7.
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(4.32)

Fig. 4.7: Diagrama fazorială a circuitului RLC
Se definește mărimea numită factor de putere ca fiind cosinusul unghiului φ. Dacă
reactanțele inductivă și capacitivă a circuitului RLC sunt egale, atunci tangenta unghiului φ este
zero (ecuația 4.32). Regimul obținut în acest caz se numește rezonanța tensiunilor. În acest caz,
efectul indictivității și cel al capacității se anulează reciproc iar circuitul are o comportare
rezistivă (impedanța este minimă iar curentul este maxim, fiind determint numai de valoarea
rezistenței). Diagrama fazorială a circuitului arată în acest caz ca în figura 4.8.

Fig. 4.8: Diagrama fazorială a circuitului RLC
Frecvența pentru care reactanța inductivă este egală cu reactanța capacitivă poate să
difere de frecvența tensiunii de alimentare. Ea se notează cu f0 și se determină din ecuația 4.33.

0 

1
L C

(4.33)

În acest regim este posibil ca tensiunile pe cele două componente reactive de circuit (bobina L și
condensatorul C) să aiba valori mai mari decât tensiunea de alimentare a circuitului. Se definește
mărimea numită factor de calitate notată cu Q ca fiind raportul dintre căderea de tensiune pe
bobina L și cea de pe rezistorul R (ecuația 4.34).

Q

U L U C 0  L
1



UR UR
R
0  C  R

(4.34)

Circuitele cu factor de calitate ridicat au proprietatea de a permite trecerea unor curenti
mult mai mari la frecvența de rezonanță decât la alte frecvențe.
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Proprietatea de creștere rapidă a impedanței la valori ale frecvenței mai mari sau mai mici
decât frecvența de rezonanță este cunoscută sub numele de selectivitate.

Circuitul rezistor – bobină – condensator paralel (RLC – paralel) în curent
alternativ
În acest paragraf se consideră un circuit format dintr-un rezistor, o bobină ideală și un
condensator ideal (RLC) alimentat cu tensiune alternativă (sinusoidală). Circuitul se poate vedea
în figura 4.9.

Fig. 4.9: Circuitul RLC paralel
În acest caz, curentul total prin circuit este:

i  i R  i L  iC

(4.35)

Curentul prin rezistorul R este:

u
R

(4.36)

1
 u  dt
L 

(4.37)

iR 
Curentul prin bobina L este:

iL 
Curentul prin condensatorul C este:

iC  C 

du
dt

(4.38)

Curentul total prin circuit este așadar:

i

u 1
du
   u  dt  C 
R L
dt

Dacă ecuația 4.39 se trece în complex se obține:
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(4.39)

I

U
U

 j    C U
R j   L

(4.40)

Ecuația 4.40 se poate scrie ca:

I  U Y

(4.41)

Mărimea Y este inversul impedanței și se numește admitanța complexă a circuitului RLC
paralel. Inversul reactanței inductive se definește ca fiind:

BL 

1
L

(4.42)

și se numește susceptanță inductivă. Unitatea de măsură a admitanței este siemens – (S).
Inversul reactanței capacitive se definește ca fiind:

BL    C
și se numește susceptanță capacitivă.
Diagrama fazorială a circuitului RLC paralel se poate vedea în figura 4.10.

Fig. 4.10: Diagrama fazorială a circuitului
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(4.43)

4.5

Teoremele lui Kirchhoff în circuitele de curent alternativ

Circuitele de curent alternativ sunt circuite electrice în care tensiunile, curenții și
tensiunile electromotoare au o variație sinusoidală în timp. Ca elemente de circuit se
menționează sursele de tensiune electromotoare, capacitațile, inductivitățile și rezistoarele.
În acest paragraf se prezintă teoremele lui Kirchhoff pentru circuite de curent alternativ.

Legea I-a a lui Kirchhoff
La studiul circuitelor de curent continuu s-a definit noțiunea de ”nod de circuit”.
Semnificația este aceeași și pentru circuitele de curent alternativ. Legea I-a a lui Kirchhoff
afirmă că suma algebrică a curenților ce intră într-un nod de circuit de curent alternativ este egală
cu suma algebrică a curenților ce ies din acel nod (ecuația 4.44).

i

k

0

(4.44)

k

Ecuația 4.44 reprezintă forma matematică a legii I a lui Kirchhoff pentru curenții instantanei. În
valori efective ale curentului legea se scrie ca în ecuația 4.45.

I

k

0

(4.45)

k

În ecuația 4.45, curenții au formă complexă.

Legea II-a a lui Kirchhoff

Legea a II-a a lui Kirchhoff afirmă ca suma algebrică a valorilor instantanee a tensiunilor
la extremitatea laturiloe care alcătuiesc un ochi de circuit este nulă (ecuația 4.46).

e  u
k

k

j

Rj

  uCm   u Ln
m
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n

(4.45)

4.6

Teoremele impedanțelor serie

Se consideră o conexiune serie cu ”n” impedanțe (figura 4.11). La aplicarea unei tensiuni
sinusoidale U, circuitul va fi parcurs de un curent I.

Fig. 4.11: Diagrama fazorială a circuitului
Pentru ochiul de circuit din figura 4.11 se poate scrie ce de a doua lege a lui Kirchhoff (ecuația
4.46.)

U  U i

(4.46)

i

unde U este tensiunea de alimentare sinusiudală. Impedanța echivalentă a circuitului (cea care
alimentată fiind cu tensiunea U determină un curent I prin circuit egal cu impedanțele conectate
în serie) se poate scrie ca fiind:

Ze 

U
I

(4.47)

Dacă se utilizează legea lui Ohm pentru fiecare impedanță se poate scrie:
n

Ze  I  I   Zk

(4.48)

k 1

Ca urmare, impedanța echivalentă este (ecuația 4.49).
n

Ze   Zk
k 1
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(4.49)

4.7

Teoremele impedanțelor paralel

În acest paragraf se consideră cazul a ”n” impedanțe legate în paralel (figura 4.12).

Fig. 4.12: Diagrama fazorială a circuitului
Curentul total care circulă prin circuit este egal cu suma curenților prin fiecare impedanță din
circuit. Matematic, aceasta se exprimă ca în ecuația 4.50.
n

I   Ik

(4.50)

k 1

Căderea de tensiune este aceeași pe toate impedanțele fiind egală cu tensiunea de alimentare a
circuitului. Având în vedere acest lucru, ecuația 4.50 devine:
n
U
U

Z e k 1 Z k

(4.51)

Ca urmare impedanța echivalentă va deveni:
n
1
1

Z e k 1 Z k
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(4.51)

4.8

Teoremele de transfigurare stea-triunghi și triunghi-stea

În acest paragraf se consideră două circuit în conexiune stea (Y) respectiv triunghi (Δ) –
figura 4.13.

Fig. 4.13: Diagrama fazorială a circuitului
Ca și în cazul curentului continuu, și aici se pune problema trecerii de la conexiunea stea la
conexiunea triunghi și invers. În configurația stea impedanțele sunt notate cu Z1, Z2 și Z3 iar în
configurația triunghi, acestea sunt Z12, Z23 și Z31. Teoremele de trecere de la o configurație la alta
sunt reprezentate de relațiile de calculul ale Z12, Z23 și Z31 funcție de Z1, Z2 și Z3 și cele ale Z1,
Z2 și Z3 funcție de Z12, Z23 și Z31. La transfigurare însă este important ca cele două configurații să
asigure aceeași curenți în nodurile A, B și C (figura 4.12). Cu alte cuvinte este necesar ca
impedanțele echivalente între nodurile AB, AC și BC să fie aceleași. Impedanța echivalentă între
punctele A – B dată de configurația triunghi este dată de ecuația 4.52.

Z AB   

Z 12  ( Z 31  Z 23 )
Z 12  Z 31  Z 23

(4.52)

Impedanța echivalentă între punctele B – C dată de configurația triunghi este dată de ecuația
4.53.

Z BC   

Z 23  ( Z 12  Z 31 )
Z 12  Z 31  Z 23

(4.53)

Impedanța echivalentă între punctele C – A dată de configurația triunghi este dată de ecuația
4.54.

Z CA   

Z 31  ( Z 12  Z 23 )
Z 12  Z 31  Z 23

(4.54)

În cazul configurației stea impedanța echivalentă între nodurile A și B este dată de ecuația 4.55.
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Z ABY  Z 1  Z 2

(4.55)

În cazul configurației stea impedanța echivalentă între nodurile B și C este dată de ecuația 4.56.

Z BC Y  Z 2  Z 3

(4.56)

În cazul configurației stea impedanța echivalentă între nodurile C și A este dată de ecuația 4.56.

Z CA Y  Z 1  Z 3

(4.56)

Se egalează ecuațiile ce reprezintă impedanța între aceleași puncte și se obține un sistem de trei
ecuații cu trei necunoscute (ecuațiile 4.57). Sistemul de ecuații 4.57 poate fi privit dim ambele
sensuri. Astfel, dacă se dorește transformarea din configurație triunghi in configurație stea,
impedanțele Z12, Z23 și Z32 sunt cunoscute. Dacă se dorește transformarea din configurație
triunghi în configurație stea, atunci necunoscutele sunt Z12, Z23 și Z32.

Z1  Z 2 

Z 12  ( Z 31  Z 23 )
Z 12  Z 31  Z 23

Z2  Z3 

Z 23  ( Z 12  Z 31 )
Z 12  Z 31  Z 23

Z1  Z 3 

Z 31  ( Z 12  Z 23 )
Z 12  Z 31  Z 23

(4.57)

Relațiile ce realizează transformarea din configurație triunghi în configurație stea sunt
reprezentate de ecuațiile 4.58.

Z1 

Z 12  Z 31
Z 12  Z 31  Z 23

Z2 

Z 23  Z 12
Z 12  Z 31  Z 23

Z3 

Z 31  Z 23
Z 12  Z 31  Z 23
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(4.58)

Relațiile ce realizează transformarea din configurație triunghi în configurație stea sunt
reprezentate de ecuațiile 4.59.

Z 12  Z 1  Z 2 

Z1  Z 2
Z3

Z 23  Z 2  Z 3 

Z2  Z3
Z1

Z 31  Z 3  Z 1 

Z 3  Z1
Z2

(4.59)

Teoremele de transfigurare triunghi-stea și stea-triunghi sunt reprezentate de ecuațiile 4.58 și
4.59.
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4.9

Divizorul de tensiune

Se consideră un divizor de tensiune format din două impedanțe legate în serie (figura
4.14). Tensiunea de intrare în circuit este notată cu U iar cea de ieșire este notată cu U2.

Fig. 4.14: Divizorul de tensiune în curent alternativ
Dacă se notează cu U1 și U2 căderile de tensiune pe cele două impedanțe, prima relație care se
poate scrie este cea de a doua teorema a lui Kirchhoff (ecuația 4.60).

U  U1  U 2

(4.60)

Cea de a doua ecuație presupne faptul că prin cele două impedanțe circulă același curent. Este
însă important de notat faptul că pentru ca această ipoteză să fie adevărată, este necesar ca
circuitul alimentat de tensiunea de ieșire să absoarbă un curent maxim o zecime din curentul ce
trece prin impedanțele Z1 și Z2. Strict vorbind, tensiunea de ieșire este egală cu cea calculată
numai dacă valoare curentului de ieșire este 0.

U1
Z1



U2

(4.61)

Z2

Ca urmare a ecuației 4.61 și ținând cont de legea lui Ohm, ecuația 4.60 poate fi rescrisă așa cum
se arată în ecuația 4.62.

U  U1  U 2  I  Z1  Z 2 

(4.62)

Din ecuația 4.62 curentul prin cele două impedanțe este:

I

U
Z1  Z 2

Tensiunea de ieșire este deci:
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(4.63)

U2  Z2  I  Z2 
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U
Z1  Z 2

(4.64)

4.10

Puteri în regim sinusoidal

Se cunoaște faptul că în cazul circuitelor alimentate în curent continuu, puterea
electricăse calculează ca produs între tensiunea de alimentare și curentul consumat de circuit. În
cazul circuitelor alimentate în curent alternativ există mai multe valori ale tensiunii și curentului
(valoarea instantanee, valoare efectivă, valoarea maximă).
Puterea instantanee este produsul între valorile instantanee ale tensiunii și curentului
(ecuația 4.65).

p  u i

(4.65)

Dacă se inlocuiesc expresiile instantanee pentru tensiune și curent se obține:

p  2  U  sin   t     2  I  sin   t 

(4.67)

Pentru calculul puterii exprimate în ecuația 4.67 produsul celor două funcții sinusoidale se
exprimă cu ajutorul ecuațiilor 4.68.

cos(a  b)  cos a  cosb  sin a  sin b
cos(a  b)  cos a  cosb  sin a  sin b

(4.68)

Dacă ecuațiile 4.68 se scad între ele se obține:

sin a  sin b 

1
cos(a  b)  cos(a  b)
2
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(4.68)

