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                                                                    1. Mecanică clasică 
 
  În mecanica clasică, elaborată de Isaac Newton (1643-1727),  se consideră că timpul curge 
uniform, într-un singur sens – din trecut, prin prezent, spre viitor - iar spaţiul este tridimensional, 
omogen şi izotrop.  
  Mecanica se divide în cinematică (studiază tipurile de mişcare), dinamică (studiază 
acţiunea forţelor asupra mişcării corpurilor) şi statică (studiază echilibrul mecanic).  
  Pentru a analiza mişcarea unui corp se alege un sistem de referinţă(SR), alcătuit dintr-un 
corp de referinţă(reper), o riglă pentru măsurarea distanţelor şi un ceasornic pentru măsurarea 
timpului. În abordarea  matematică a mişcării se preferă un sistem Oxyz, de trei axe concurente, 
reciproc perpendiculare, numit sistem cartezian.  
  Punctul material reprezintă un model fizic pentru un corp ale cărui dimensiuni se pot 
neglija în studiul mecanic. Noțiunea de mobil  se referă la un punct material în mișcare. Curba 
descrisă de un punct material în cursul mișcării  se numeşte traiectorie.  
  Poziţia, la un moment dat, a punctului material pe traiectorie este dată  fie prin 
coordonatele sale(x,y,z), fie prin vectorul de poziţie sau raza vectoare r(segmentul orientat care 
uneşte originea O a  SR cu punctul material), r=ix+jy+kz, unde i, j, k sunt versorii axelor de 
coordonate Ox, Oy și Oz.  
  Legea de mişcare oferă informaţii asupra dependenţei razei vectoare de timp, r = r(t), sau a 
coordonatelor de timp, x=x(t), y=y(t), z=z(t)(ecuaţiile cinematice ale mişcării).  
  Prin eliminarea parametrului timp din ecuaţiile cinematice ale mișcării se obțin ecuaţiile 
traiectoriei sub forma generală (ca intersecţie a două suprafeţe definite implicit), f1(x,y,z)=0, 
f2(x,y,z)=0. 
  În cadrul conceptual al mecanicii sunt des  întâlnite noţiunile: 
*vector deplasare – diferența vectorilor de poziție ai unui mobil la două momente de timp,            
Δr = r2 - r1; 
*viteză liniară momentană sau instantanee – derivata vectorului de poziţie în raport cu timpul,   
v =dr/dt (limita către care tinde vectorul viteză medie, vm = Δr / Δt = (r2 - r1) /( t2 - t1) , atunci când 
intervalele de timp Δt= t2 - t1 devin  din ce în ce mai mici). Vectorul viteză liniară este tangent  la 
traiectorie; 

*viteză unghiulară - derivata unghiului de rotaţie în raport cu timpul,  =d /dt; 
*acceleraţie liniară momentană sau instantanee – derivata  vectorului viteză liniară 
momentană în raport cu timpul, a = dv/dt; 
*acceleraţie unghiulară - derivata vitezei unghiulare în raport cu timpul, ε=dω/dt; 

*impuls mecanic – produsul dintre masă şi vectorul viteză, p= mv; 
*momentul unui vector faţă de un punct O numit pol – produsul vectorial dintre vectorul de 
poziţie  faţă  de  punctul  O  şi  vectorul  respectiv, ca de exemplu  momentul  forţei,  M= rxF, 
momentul cinetic, L = rxp.   
 Proprietăţile momentului unui vector se deduc din proprietăţile produsului vectorial C= AxB:  
-vectorul C este perpendicular pe planul format de vectorii A şi B; 
-modulul vectorului C se află cu relaţia C=A.B .sin , unde   este unghiul format de A şi B ; 
-direcţia vectorului C se determină din condiţia ca vectorii A, B şi C să formeze un triedru drept, 
altfel spus, coincide cu sensul de înaintare al unui burghiu, dispus perpendicular pe planul format 
de A  şi  B, care este rotit pe unghiul cel mai mic de la  primul spre cel de-al doilea vector – regula 
burghiului.  
  Alte proprietăţi ale produsului vectorial: AxB= –BxA (anticomutativ), Ax(B+C) = AxB+ AxC 
(distributiv faţă de adunarea vectorilor), λ(AxB) = (λA)xB = Ax(λB) (înmulţirea produsului 
vectorial cu scalarul λ are acelaşi rezultat ca produsul vectorial dintre un vector și celălalt vector 
înmulțit scalar cu λ).    
  Mecanica clasică nerelativistă se bazează pe trei principii (I, II și III), care au fost prezentate 
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de Newton în celebra sa lucrare “Principiile matematice ale filozofiei naturale”, la care se adaugă 
principiul suprapunerii forţelor și  principiul relativităţii în mecanica newtoniană.  
 *Principiul I,  numit  şi  principiul  inerţiei, a  fost  descoperit  de  Galilei şi  reformulat  de  
Newton.  
  Un punct material îşi menţine starea de repaus sau de mişcare rectilinie și uniformă, dacă 
asupra sa nu se exercită acțiunea unor forțe, mai  concis, v= constant, atunci când  F= 0.  
  Inerţia este proprietatea unui corp de a-şi menţine starea de repaus relativ sau de mişcare 
rectilinie şi uniformă în absenţa acţiunilor exterioare  şi de a se opune la orice acţiune exterioară 
care tinde să-i schimbe starea iniţială. O măsură a inerţiei este masa inerțială (inertă) a corpului.  
  Sistemele de referinţă(SR), în care este valabil  principiul inerţiei, se  numesc sisteme de  
referinţă inerţiale. Orice SR  inerţial se află  în  repaus relativ sau  în  mişcare rectilinie şi 
uniformă faţă  de  un  alt SR inerţial.  
*Principiul II, numit şi principiul acţiunii sau principiul fundamental  al dinamicii, a fost 
descoperit de către  Newton.  
  Vectorul forţă care acționează asupra unui punct material este proporţional cu produsul 
dintre masă şi vectorul acceleraţie, F = ma, sau pe componente, Fx=max, Fy=may, Fz=maz .  
  Forţele sunt cauzele mişcării corpurilor.  Principalele tipuri de forţe prezentate în studiul 
mecanicii la nivel  de liceu  sunt: forța gravitațională, forța elastică,  forţa centripetă, forţa 
centrifugă (forță fictivă)  etc. 
  Forţa gravitațională este o  forță de atracție între corpuri, care se manifestă la distanță 
prin intermediul câmpului gravitațional.   
  Forțele de interacțiune gravitațională (acțiune și reacțiune) dintre două puncte materiale 
sunt direct proporționale cu produsul maselor acestora și invers proporționale cu pătratul 
distanței dintre ele 
                                 F21 = - F12 = -Km1.m2/r2  (legea atracţiei universale) 
unde  K= 6,67. 10 -11 N. m2 /kg2 este constanta atracţiei universale.   
  În particular, greutatea  unui corp de masă m aflat  într-un câmp gravitațional  de 
acceleraţie g  reprezintă o forță gravitațională care se poate calcula cu relaţia  G = mg . 
 Orice punct material de  masă M  generează în jurul său un câmp  gravitaţional (gravific), 
având intensitatea  Г = F / m = - KM r / r3.    
  De remarcat că intensitatea câmpului gravitaţional Г = G/m coincide cu  acceleraţia 
gravitaţională  g.  Altfel spus, masa gravitațională a unui corp (care intervine în relația de definiție 
a  câmpului gravitaţional)  coincide cu masa inertă (care intervine în principiul acțiunii), aspect cu 
semnificaţii profunde  în  teoria relativităţii generalizate. 
  Pentru un sistem de n puncte materiale cu masele mi şi vectorii de poziţie ri , rezultanta 
forţelor de greutate G=G1 + G2 +…+Gn  are punctul de aplicaţie în centrul de greutate, a cărui 
poziţie se determină cu relaţia  rG = (G1r1 +G2r2 +…+Gnrn ) / (G1 +G2 +…+Gn ) . 
   Evident, în cazul unui câmp gravitaţional uniform(omogen), centrul de greutate coincide 
cu centrul de masă, rCM = (m1r1 +m2r2 +…+mnrn ) / (m1 +m2 +…+mn ). În cazul corpurilor omogene, 
centrul de masă se află în planul, pe axa sau în centrul de simetrie ale corpului respectiv. 
  Forţa elastică este o forţă internă care apare la deformarea corpurilor elastice și se opune 
deformării acestora.   
  Astfel,  prin  alungirea cu  l a unei bare de constantă elastică k=EA/l0, modulul de 
elasticitate E(dat în tabele pentru diverse materiale), lungimea iniţială l0 şi aria secţiunii 
transversale S, apare o forţă internă care se opune deformării  Fe= -ES l / l0 = -k l.  
  Din  relaţia  precedentă  se  obţine  legea  lui  Hooke, σ = E ε, unde  σ =F/S  reprezintă 
efortul unitar, F= -Fe este forța aplicată,  iar ε= l/l0 este alungirea relativă a barei elastice. 
   Pe baza expresiei  forţei elastice se explică  funcţionarea dinamometrului, un dispozitiv 
simplu pentru măsurarea forţelor.   
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   Forţa de frecare, este o forţă tangenţială care apare la suprafaţa de contact dintre două 
corpuri aflate în mişcare relativă sau având tendinţa de mişcare.  
  Forţa de frecare  la alunecare  are expresia F= - N, unde   este coeficientul de frecare, iar 

N este reacțiunea normală a suprafeței de contact, având același modul cu cel al  componentei 
normale pe suprafaţa de contact a forţei de apăsare (principiul acțiunilor reciproce).  
  În regim static,  modulul  forţei de frecare la aderenţă creşte progresiv odată cu forţa de 
tracţiune până când atinge valoarea maximă  N corespunzătoare regimului cinetic.  Forţa de 

frecare se poate studia cu ajutorul tribometrului. 

  Forţa centripetă, Fcp = macp = - mv2/r = - m v = - m 2 r (unde m este masa corpului,   şi 
v sunt vitezele unghiulară şi  liniară ale mobilului aflat în mişcare de  rotaţie, iar r este raza 
circumferinţei traiectoriei), este o forţă radială care acţionează asupra unui corp aflat în mişcare 
circulară uniformă şi asigură o acceleraţie centripetă (normală pe  tangenta  la traiectorie).  
  Forţa centrifugă, reprezintă o forţă fictivă, de tipul forţelor de inerţie, care se introduc în 
SR neinerţiale pentru ca principiul acţiunii să-şi păstreze forma din formularea lui Newton.  
  Forţa centrifugă  este  o forţă  radială  egală  în modul, dar de sens  contrar, cu  forţa 
centripetă (este o forță reală care se exercită asupra mobilului prin intermediul legăturilor).  
*Principiul III, numit şi principiul acţiunii şi reacţiunii sau principiul acţiunilor reciproce, a fost 
descoperit de  către Newton.  
  Dacă un corp exercită asupra altui corp forţa F12 (acţiune), atunci cel de-al doilea  corp  
exercită  asupra  primului  corp  forţa  F21(reacţiune),  egală  şi  de  sens  contrar  cu  F12,    deci      
F12  =  - F21.  Altfel  spus, acţiunile reciproce a două  corpuri  sunt  totdeauna  egale  în modul  şi 
dirijate în sensuri opuse.  
  La cele trei principii de bază ale mecanicii se mai adaugă încă două,  şi anume: 
*Principiul suprapunerii forţelor se formulează astfel: „Dacă mai multe forţe acţionează în 
acelaşi timp  asupra unui punct material, fiecare  forţă  produce  propria  sa  acceleraţie, 
independent  de prezenţa  celorlalte  forţe,  acceleraţia  rezultantă  fiind  suma  vectorială  a  
acceleraţiilor individuale,   
                         R= F1 + F2 +….+ Fnma= m(a1 + a2 +…+ an ).  
  Principiul suprapunerii forţelor arată că forţele şi acceleraţiile sunt mărimi fizice vectoriale 
care  se compun după regula paralelogramului. 
*Principiul relativităţii în mecanica newtoniană afirmă că legile mecanicii sunt aceleaşi în 
toate sistemele de referinţă inerţiale.  Invarianţa legilor mecanicii faţă de sistemele de referinţă 
inerţiale este asigurată de transformările lui Galilei.  
  Se consideră  două sisteme de referinţă inerţiale S şi S’, astfel încât S’ se  mişcă  cu viteza 
constantă v faţă de S, v fiind paralelă atât cu axa Ox, cât şi cu axa O’x’ .  
  În acest caz, între coordonatele spaţio-temporale r şi t, faţă de S, ale unui eveniment, şi 
coordonatele spaţio-temporale r’ şi t’, faţă de S’, ale aceluiaşi eveniment, există relaţiile de 
transformare ale lui Galilei,   r=r’+vt’,  t=t’, sau în coordonate carteziene, x=x’+vt’, y=y’, z=z’.                                                                          
Observație importantă. Rezultatele mecanicii newtoniene se pot deduce  pe baza  principiilor 
prezentate, deci, într-o abordare abstractă, pot fi considerate  ca axiome. 
  Principiul fundamental al mecanicii reprezintă o ecuaţie diferenţială care, prin integrare, 
permite determinarea legilor pentru diverse tipuri de mişcări.  
  Dacă la momentul iniţial t0 al mişcării, coordonata de poziţie este x0,  iar viteza este v0,  
atunci coordonata x şi viteza v la momentul t au următoarele expresii: 
•Pentru mişcarea rectilinie uniformă,  x=x0+v0(t-t0), v=v0. 
•Pentru mişcarea rectilinie uniform variată, x=x0+v0(t-t0)+a(t-t0)2/2, v=v0+a(t-t0).  Prin  

eliminarea timpului t între ecuaţiile precedente se obţine formula lui Galilei, v2=v 2

0 +2a(x-x0).  

  Sub formă vectorială, ecuaţiile mişcării rectilinii uniform variate sunt:  
  r=r0+v0(t-t0) + a(t-t0)2/2, v=v0+a(t-t0).  Prin substituția a = 0, se obțin legile corespunzătoare 
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pentru mișcarea rectilinie și uniformă. 
  Un caz particular deosebit de important  îl constituie mişcarea corpurilor în câmp 
gravitaţional.  Alegând un SR  inerțial,  având  axa Ox  orizontală şi axa Oy  verticală, orientată  în 
sus, prin  substituția a = - g, rezultă: 

x = x0 +vx0(t-t0), y = y0+vy0(t-t0) - g(t-t0)2/2, vx = vx0, vy =  vy0 - g(t-t0), v 2

y =v 2

0y - 2g(y-y0 ), v2= v 2

x +v 2

y   

 Evident, dacă se alege axa Oy , orientată în jos, atunci se utilizează substituția a = g . 
  Un corp aruncat pe oblică în câmp gravitaţional descrie o traiectorie de forma unei porţiuni 
de parabolă, a cărei ecuaţie se obţine din relaţiile coordonatelor prin eliminarea parametrului t. 
  Relațiile precedente se aplică și pentru  aruncarea  unui corp pe verticală în câmp 
gravitațional, cu condiția vx = vx0 = 0 ( vectorul viteză nu are componentă orizontală). 
•În cazul mişcării circulare uniforme, expresiile pentru arcul s, unghiul la centru  , viteza liniară 
v şi acceleraţia centripetă an, sunt următoarele:  
                      s=R  = s0 + v(t – t0 ),  = 0+ ω(t-t0),  v=R ω =2 R/T, an=v2/R= ω v= ω 2R.  
  Relațiile dintre viteza unghiulară ω, frecvența și perioada T sunt exprimate concis prin  
                                                                    ω=2  =2 /T  
  Expresii mai generale se pot scrie pentru mişcarea circulară uniform variată:  
s=R  = s0 + v(t – t0 )+ at(t-t0)2/2,  = 0+ ω(t-t0) +  (t-t0)2/2,  v=R ω = v0 + at(t-t0), ω= ω0 + (t-t0), 

an=v2/R= ω v= ω 2R,  at =R ,  a=(a 2

t +a 2

n )1/2 . 

•Pentru mişcarea oscilatorie, ecuaţia elongaţiei este  x=Asin ( t+ 0), unde A=ymax  este  

amplitudinea,  = t + 0 este faza,   0 – faza iniţială, ω=2  =2 /T – pulsaţia,                       T=1/

  - perioada,  iar  - frecvenţa. 
Viteza şi  acceleraţia se obţin prin derivări succesive, mai  precis:  
v=dx/dt=ωAcos( t+ 0),    a= dv/dt = - ω 2Asin( t+ 0)= -  2x. 

  Perioada oscilatorului armonic liniar (pendulul elastic) se poate  deduce  ușor din relaţia 
multiplă       F = -kx=ma= -m 2x, mai precis, T=2 (m/k)1/2, fiind dependentă  de masa m a 
corpului  şi de constanta elastică k a resortului.  
  Prin substituţia k = mg/l în relația precedentă se obține expresia perioadei pendulului 
gravitațional, T=2 (l/g)1/2, unde l este lungimea firului flexibil și inextensibil. 
  Lucrul  mecanic  al unei forţe  constante  a  cărei direcţie  formează  un  unghi   cu 
direcţia  deplasării este dat de expresia L=Fd cos . De remarcat că relația precedentă reprezintă 
produsul scalar dintre vectorul forţă şi vectorul deplasare, L= F · r .  
  În  particular, L= - Gh = - mgh pentru greutatea G= - mg a unui corp;  L= - kx2/2, pentru  
forţa elastică F= - kx a unui resort; L = -  Nd pentru forţa de frecare la alunecare Ff = - N.  

  Lucrul  mecanic elementar (infinitezimal) se definește  riguros printr-o relație diferențială 
de forma dL= F·dr  =Fxdx +  Fydy +Fzdz , unde Fx, Fy, Fz sunt componentele vectorului forță F, iar 
deplasarea infinitezimală are expresia dr = dx i + dy j +dz k. 
  Prin integrarea relației  diferenţiale dL =Fxdx +  Fydy +Fzdz  se obţine lucrul mecanic finit.  În 
cazul forţelor conservative, ca de exemplu forţa gravitaţională şi forţa elastică, lucrul mecanic nu 
depinde de curba de integrare, ci doar de starea iniţială şi finală a sistemului mecanic. Forţa de 
frecare este o forţă neconservativă.  
  Prin  definiţie, puterea mecanică este definită analitic prin derivata  lucrului mecanic în 
raport cu timpul P=dL/dt = F·dr/dt  = F·v = Fvcos .  
  Este bine de amintit câteva proprietăţi ale produsului scalar A·B= AB cos : 
-este egal cu suma produselor componentelor de acelaşi tip ale celor doi vectori 

A ·B = AxBx+AyBy+AzBz,  dacă A = B atunci A2  =  A·A = A 2

x + A
2

y + A
2

z ;   

-este comutativ,  A·B  = B·A; 
-este distributiv faţă de adunarea vectorilor, A· (B+C)=A·B + A·C ; 
-înmulţirea produsului scalar cu un număr real u se face după schema u(A·B) = (uA) ·B=  A· (uB).  
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  Energia mecanică este o mărime fizică scalară care exprimă capacitatea unui sistem 
material de a  efectua  lucru  mecanic. Se  întâlneşte  sub  formă  de  energie  cinetică,  energie 
potenţială şi  energie mecanică totală. 
  Energia cinetică este energia pe care o posedă un corp aflat în mişcare într-un sistem de 
referinţă inerţial. Energia cinetică a unui  punct  material de masă m  și  viteză v  are  expresia       
Ec = mv2/2, relaţie care se generalizează pentru un sistem de puncte materiale sub forma: 

             Ec= m1v 2

1 /2 + m2v 2

2 /2 +…+ mnv 2

n /2 

  Variaţia energiei cinetice a unui punct material sau a unui sistem de puncte materiale este 
egală cu lucrul mecanic al tuturor forţelor aplicate, interne sau externe: 
     ΔEc = Ec2-Ec1= L,  pentru  variaţii finite, respectiv  dEc = dL, pentru  variaţii infinitezimale. 
  Energia  potenţială  se  defineşte  doar  pentru  forţele  conservative  pe baza   relaţiei   
diferenţială dEp = - dL= - F·dr, care în acest caz reprezintă o diferenţială totală exactă.  
  Prin  integrarea ecuaţiei diferenţiale se determină expresia energiei potenţiale până la o 
constantă arbitrară pentru  diverse  tipuri de forțe conservative.  De regulă, pentru înlăturarea 
acestei nedeterminări se consideră că, în volum nelimitat, energia potenţială se anulează la infinit, 
iar, în spaţiul terestru,  suprafaţa Oceanului Planetar este luată ca suprafaţă de referinţă cu energie 
potențială nulă.  
   Energia potenţială este datorată interacţiunii unui corp cu un câmp conservativ de forţe 
externe cu acțiune la distanță sau deformării unui corp elastic. Pentru exemplificare, se prezintă 
expresiile energiei potenţiale în două cazuri: 
a) corp de masă m, aflat într-un câmp  gravitațional cu acceleraţie g constantă, care este  situat la 
înălţimea h faţă de suprafaţa de referinţă 
                                                        Ep=mgh  
b) resort de constantă elastică k cu deformarea longitudinală absolută(alungire sau comprimare) 
 l = x, numită şi elongaţie,  faţă de starea de echilibru  
    Ep=kx2 /2 
  Energia  mecanică totală a  unui  punct  material sau a unui sistem  de  puncte materiale, 
aflate într-un câmp conservativ de forţe, reprezintă suma dintre energia cinetică şi energia 
potenţială,   E=Ep+Ec  . 
  Într-un câmp conservativ de forţe, din relaţia dEc= - dEp, se deduce că energia mecanică 
totală a unui sistem material este constantă, adică : 
    Ep+Ec = constantă (teorema conservării energiei mecanice) 
  De exemplu, energia mecanică  a  unui  corp  aflat  în  mișcare  într-un  câmp  gravitațional, 
E= mv2/2 +mgh, rămâne constantă, prin transformarea reciprocă a formelor de energie cinetică și  
energie  potențială.  
 O afirmație similară se poate face în cazul mişcării oscilatorii armonice 

E=Ep+Ec = kx2 /2+mv2 /2 = kA2(sin2 t+cos2  t) /2 = kA2 /2=m 2 A2 /2 
  Între două stări date, la momentele t1şi t2, variaţia energiei cinetice a unui sistem de puncte 
materiale este egală cu suma lucrurilor mecanice ale tuturor forţelor atât interne, cât şi externe, 
care acţionează asupra punctelor materiale din sistem, adică : 
              Ec =  Ec2 - Ec1 = Lint + Lext  (teorema variației energiei cinetice) 
   În analiza mișcării sistemelor materiale, teoremelor de variaţie sau  de conservare pentru 
energie li se adaugă cele referitoare la impulsul mecanic şi momentul cinetic. 
  Impulsul mecanic total al unui sistem fizic reprezintă suma vectorială a impulsurilor 
particulelor componente, fiind egal cu produsul dintre masa m a sistemului şi viteza vCM  a 
centrului de masă: 
                    P=p1 + p2 +…+ pn =mvCM , vCM=(mivi + mivi +…+ mivi)/m, m= m1+m2+…+mn     
  Ecuaţia diferenţială F =dP/dt  conduce la relaţia P = Fm t, unde Fm este valoarea medie a 
rezultantei F a forţelor externe care acţionează asupra corpului în intervalul de timp  t .  
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  De remarcat că rezultanta forţelor interne este nulă, deoarece acestea se compensează 
reciproc, conform principiului acţiunii şi reacţiunii. În mecanică, produsul H = Fm t  este  
cunoscut  sub  numele  de  impulsul forţei. 
  Momentul forţei şi momentul cinetic în raport cu un pol O, sunt definite prin relaţiile 
vectoriale M=r x F, L=r x p,  r fiind vectorul de poziţie faţă de pol al forţei F, respectiv impulsului 
mecanic p.  
  Momentul unei  forţe  F  în raport cu  o  axă  este  egală în  modul  cu  produsul  dintre  
componenta transversală Ft  a forţei şi braţul b al acesteia faţă  de  axă: 
          M = b.Ft 

O definiţie similară se poate da pentru momentul cinetic faţă de o axă. 
  În cazul unui sistem de puncte materiale, momentele rezultante se obţin prin compunere 
vectorială,  M = M1+M2 +…+ Mn= r1 x F1+ r2x F2+…+rnx Fn,     L = L1+L2+…+Ln . 
De menţionat că momentul rezultant al forţelor interne  faţă de orice pol sau axă este nul. 
  Un sistem de două forţe paralele, egale în modul dar opuse ca sens, formează un cuplu de 
forţe. Momentul unui cuplu de forţe în raport cu un punct oarecare O din spaţiu este: 
  M=r1xF1+r2xF2=(r1-r2)x F=r0xF, deoarece F1= -F2 = F şi r1- r2 = r0 
  Modulul momentului unui cuplu de forţe se calculează cu relația M = Fb, unde b este brațul 
cuplului (distanța dintre suporturile celor două forțe). 
   Pe baza informaţiilor precedente se pot deduce uşor: 
*Teorema variaţiei impulsului mecanic - variaţia impulsului mecanic al unui corp este egal cu 
impulsul forţelor  externe aplicate, P =H; în varianta diferențială, dP = F dt. 
* Teorema conservării impulsului mecanic – dacă rezultanta forţelor externe este nulă, atunci 
impulsul mecanic se conservă, P =constant, dacă F = 0; 
*Teorema variației momentului cinetic – momentul rezultant al forţelor externe este egal cu 
derivata în raport cu timpul a momentului cinetic,  M=dL/dt,  relaţie uşor de verificat; 
* Teorema conservării momentului cinetic – dacă momentul rezultant al forţelor externe în 
raport cu un pol sau în raport cu o axă este nul, atunci momentul cinetic total al sistemului faţă de 
acel pol, respectiv  față de  acea axă, se conservă,  L =constant , dacă  M= 0. 
  Un corp rigid(model fizic pentru un corp nedeformabil) se află în mişcare de translaţie, 
dacă orice dreaptă legată de corp îşi păstrează orientarea (se mişcă paralel cu ea însăşi).  
  Un corp rigid se află în mişcare de rotaţie, dacă toate punctele sale descriu cercuri ale căror 
centre sunt situate pe o dreaptă perpendiculară pe planul cercurilor descrise, dreaptă numită  axă  
de  rotaţie.   Toate  punctele  corpului  rigid în  rotaţie  au  aceeaşi  viteză  unghiulară  =  / t.  
   Vitezele  liniare  vi  ale diferitelor  puncte  ale rigidului, de raze vectoare ri, se pot calcula cu 
relaţia vectorială: 
                    vi = ωx ri  
  Dacă   se modifică în timp, mişcarea de rotaţie a rigidului este neuniformă, acceleraţia 
unghiulară fiind definită prin relația: 
                    ε  = ω/ t 
  Energia cinetică a solidului aflat în mişcare de rotaţie cu viteza unghiulară ω se determină 
astfel:  

                              Ecrot=(m1v 2

1 +m2v 2

2  +…+mnv 2

n )/2= (m1r 2

1 +m2r 2

2  +…+mnr 2

n ) 2/2=I 2 /2 

 unde s-a notat cu I=m1r 2

1 +m2r 2

2  +…+mnr 2

n  momentul de inerţie faţă de axa de rotaţie. 

  Dacă solidul rigid de masă m se află în mişcare de translaţie şi de rotaţie, atunci energia 
cinetică totală a acestuia este  Ec=mv2/2 + I 2/2 .  
  În cazul mişcării de rotaţie a rigidului în jurul unei axe fixe, momentul forţei şi momentul 
cinetic capătă expresiile simple M=Iε, L=Iω.  Aceste expresii devin mult mai complexe dacă viteza 
unghiulară îşi schimbă direcţia în cursul mişcării.   
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  De regulă, pentru studiul mişcării oarecare a rigidului se pleacă de  la relaţiile generale 
M=dL/dt, F= dP/dt=m.aCM, unde aCM este acceleraţia centrului de masă.  
  Se spune că solidul rigid se află în echilibru mecanic dacă este în repaus relativ, rotaţie 
uniformă,  translaţie uniformă sau o combinaţie a acestor mişcări într-un SR inerţial. Echilibrul 
mecanic se obţine atunci când rezultanta  şi momentul rezultant al tuturor forţelor sunt nule:  
                                      F= F1+F2 +…+ Fn = 0,   M = M1+M2 +…+ Mn=0 
În aplicații, pentru echilibrul de translație se impune prima condiție, iar pentru echilibrul de 
rotație se impune cea de-a doua condiție. 
  Mecanica fluidelor se ocupă cu studiul fluidelor aflate în echilibru (statica fluidelor) sau în 
mişcare(dinamica fluidelor).  
  Fluidele sunt  lichide sau gaze.  Ele fac parte din categoria de substanțe  care au 
proprietatea de curgere  şi iau forma vasului în care se află.  
  Spre deosebire de lichide, care au volum propriu, gazele sunt expansibile, adică ocupă  
întreg volumul pe care îl au la dispoziţie, fără să poată avea o suprafaţă liberă. 
   În timpul curgerii fluidelor reale apar forţe de frecare internă, numite forţe de viscozitate, 
între straturile aflate in mişcare relativă.  
  Forţa elementară de viscozitate este o forţă tangenţială la stratul de arie dS, opusă 
mişcării, având expresia dF = - dSdv/dn, unde   reprezintă coeficientul de viscozitate, iar dv/dn 

este gradientul modulului vitezei pe direcţia perpendiculară la vectorul viteză v al straturilor de 
fluid.  
 În practică se utilizează  = /  , numit coeficient de viscozitate cinematică,  fiind densitatea 

fluidului.  Inversul  =1/  poartă numele de fluiditate şi caracterizează mobilitatea unui fluid.  

  Corpurile care se  deplasează prin fluide întâmpină din partea acestora o forţă de rezistenţă 
la înaintare, care, în  cazul unei  sfere  de  rază  r, are  expresia F = - 6  rv(formula  lui  Stokes).            

  La viteze mari, în regim turbulent, când se formează vârtejuri, forţa de rezistenţă la 
înaintare este proporţională cu pătratul vitezei v şi cu aria S a secţiunii transversale,                         
F= CS  v2/2(legea lui Newton), unde  constanta  C depinde de forma corpului.  

  De menționat că, pentru simplificarea studiului teoretic, se utilizează un model ipotetic de 
fluid incompresibil şi fără viscozitate, numit fluid ideal.  
  Pe lângă traiectoriile particulelor de fluid (curbele descrise în cursul mişcării), în dinamica 
fluidelor se definesc liniile de curent - prin curbele care la un moment dat sunt tangente în fiecare 
punct la vectorii viteză ai particulelor. Ansamblul liniilor de curent care trec printr-un contur 
închis formează un tub de curent.  
  Când vectorii viteză nu-şi modifică în timp modulul, direcţia şi sensul în diferitele puncte 
ale liniei de curent, atunci aceasta coincide cu traiectoria descrisă de particulele de fluid care trec 
prin punctele respective. În acest caz, curgerea este staţionară sau de regim permanent, iar liniile 
de curent nu se intersectează. Dacă viteza particulelor într-un anumit punct se modifică în timp, 
atunci curgerea este nestaţionară sau de regim variabil.  
  Trecerea de la regimul laminar, în care straturile de lichid alunecă unele peste altele, la 
regimul turbulent, în care porţiunile de fluid se amestecă prin vârtejuri, are loc pentru anumite 
valori ale numărului lui Reynolds, Re =lv/ , ca de exemplu, pentru o conductă de diametru D, 
această valoare este Re = Dv/   2300 . 
  Un fluid aflat în echilibru într-un câmp gravitaţional este supus doar acţiunii forţelor de 
greutate şi de presiune, care se compensează reciproc.  
  Presiunea reprezintă forţa care se exercită normal şi uniform pe unitatea de suprafaţă, 
p=F/S.  
  Unitatea de măsură în SI pentru presiune se numește pascal, [p]SI = Pa = N/m2. Alte unități 
de  măsură:  atmosferă  fizică ( 1 atm = 101 325 Pa),  atmosferă  tehnică (1 at = 98 066,5 Pa),         
torr (1 torr = 133,28 Pa),  bar (1 bar = 105 Pa). 
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  În practică, pentru măsurarea presiunii fluidelor se utilizează manometre şi barometre. 
Presiunea atmosferică normală are valoarea H0=1 atm=760 torr=1,013.105 Pa. 
  Ecuaţia  fundamentală a staticii fluidelor este  descrisă  în  varianta  diferenţială  prin  
expresia  dp= -  gdz,  axa de  referinţă Oz fiind orientată  în  sus.  

  Dacă densitatea  este constantă, prin integrare se obţine ecuaţia fundamentală  a 

hidrostaticii, în varianta finită, p = p-p0 = -  gz=  gh, h fiind adâncimea din lichid la care se 

calculează presiunea p. 
   Pentru atmosferă, considerată în echilibru mecanic şi termic, presiunea scade exponenţial 
cu înălţimea, p=p e- 0 gz /p 0  (formula barometrică). 

  Legile lui Pascal şi Arhimede se pot deduce destul de uşor, având diverse aplicaţii: presa 
hidraulică, frâna hidraulică, densimetrul, plutirea corpurilor etc. 
  *Presiunea exercitată pe o suprafaţă a unui lichid aflat în repaus se transmite în toate 
direcţiile cu aceeaşi  intensitate, atât în interiorul lichidului, cât şi  la pereţii  vasului  care-l 
conţine(legea lui Pascal). 
  *Un corp cufundat într-un fluid aflat  în repaus este împins, de jos în sus, cu o forţă verticală 
egală cu greutatea volumului V de fluid dezlocuit de corp, F= mg  =  Vg (legea lui Arhimede). 

Punctul de aplicație al forței arhimedice se numește centru de presiune. 
  Mişcarea fluidelor este destul de complexă. Pentru simplificarea demersului cognitiv, vom 
considera mai departe fluide ideale în regim de curgere staţionară.  
  Cantitatea de fluid care trece în unitatea de timp prin secţiunea transversală S a unei 
conducte se exprimă prin debitul volumic Q=Sv sau prin debitul masic, Qm =  Sv.   

  Relaţia de conservare a debitului, Q1=S1v1=Q2 = S2v2,  se  numeşte ecuaţia  de  continuitate, 
S1  fiind secţiunea transversală a conductei în punctele căreia viteza fluidului este v1, iar S2 este 
secţiunea transversală a conductei în punctele căreia viteza fluidului este v2. 
  În  cazul curgerii staţionare a  unui fluid  ideal, din  legea de  consevare  a  energiei se  
obţine prin calcule simple legea  lui Bernoulli, p +  v2/2 +  gz = constantă (suma dintre 

presiunea statică p, presiunea dinamică pd =  v2/2 şi presiunea de poziţie sau hidrostatică            

ph=  gz este constantă de-a lungul unei linii de curent).  

  Presiunea totală se exercită pe un element de suprafață dispus perpendicular pe liniile de 
curent și se măsoară cu tubul Pitot. Presiunea statică se exercită pe un element de suprafață 
dispus paralel cu liniile de curent și se măsoară cu sonda de presiune. Presiunea dinamică se 
măsoară cu tubul Prandtl. 
  Pe baza legii lui Bernoulli se explică funcţionarea sondei de presiune, tubului Pitot, tubului 
Prandtl, tubului Venturi, pulverizatorului, trompei de apă etc.  
  Zborul unui avion este posibil datorită profilului special al aripilor, asupra cărora 
acţionează forţe aerodinamice având componenta verticală(portanţa) orientată în sus.  
  Pentru studiul comportării unui aparat de zbor la diverse viteze se utilizează tunele 
aerodinamice în care se introduc machete realizate la scară redusă. 
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                                                           2.  Oscilaţii şi unde mecanice 
 
   Mişcarea oscilatorie a unui sistem mecanic este o mişcare periodică de o parte şi de alta a 
unei poziţii de echilibru.  
  Sistemul mecanic care poate efectua o mişcare oscilatorie este cunoscut sub numele 
generic de oscilator mecanic. Un  exemplu  de oscilator mecanic este pendulul elastic, ansamblu 
format dintr-un corp de masă m suspendat de un resort (arc elastic) de constantă elastică k.  
 Perioada T se defineşte prin intervalul de  timp în care sistemul mecanic efectuează o 
oscilaţie completă, iar mărimea inversă, ν =1/T, numită frecvenţă, reprezintă  numărul de oscilaţii 
efectuate în unitatea de timp. 
  Deplasarea oscilatorului faţă de poziţia de echilibru se exprimă prin noţiunea de elongaţie. 
Valoarea maximă a elongaţiei se numeşte amplitudine. După cum amplitudinea rămâne constantă 
sau descreşte  în timp, oscilaţiile mecanice libere sunt neamortizate(caz ideal), respectiv 
amortizate(caz real).  
  Dacă  oscilaţiile au loc sub acţiunea unei forţe elastice, F = - kx, atunci mişcarea este de tip 
armonic, fiind descrisă prin ecuaţia diferenţială  
                                          - kx=md2x/dt2  sau  d2x/dt2 + 2x = 0, cu 2=k/m  
  Prin integrarea ecuaţiei diferenţiale de ordinul al doilea, se  obţin expresiile pentru: 
- elongaţie, x= Asin( t+ 0) 

- viteză, v= dx/dt= ωAcos( t+ 0)  

- acceleraţie, a= dv/dt = d2x/dt2  = - ω2Asin( t+ 0) = - ω2x 

 unde A reprezintă amplitudinea elongației, = t + 0 este faza, iar 0   este faza iniţială.  

  Din relaţia 2=k/m, se deduce perioada oscilatorului armonic liniar 
                                               T=2 (m/k)1/2. 
  În cazul pendulului gravitaţional (oscilator mecanic format dintr-un corp de masă m 
suspendat de un  fir flexibil şi inextensibil de lungime l) perioada la amplitudini mici se calculează 
cu relaţia 
                                                T=2 (l/g)1/2 
  Pendulul fizic este un corp rigid de masă m care poate oscila în jurul unei axe orizontale de 
suspensie, având, la amplitudini mici,  perioada  
                                              T=2 (I/mgd)1/2,  
unde  I este momentul de inerție față de axa de rotație, iar d reprezintă distanța dintre centrul de 
masă și axa  de  rotație.  
 Deoarece forţa elastică este conservativă, iar forţele de frecare se neglijează, se poate 
verifica uşor că energia totală a oscilatorului mecanic este constantă 
                                            E=Ec+Ep = mv2/2+kx2/2=kA2/2.   
  Există situaţii în realitate când un sistem mecanic efectuează simultan două mişcări 
oscilatorii armonice de elongaţii  
                                         x1= A1sin( t+ 1),  x2= A2 sin( t+ 2) 

   Se poate arăta pe cale analitică sau pe cale grafică(metoda fazorilor) că mişcarea oscilatorie 
rezultantă este  de  tip armonic, fiind descrisă prin relaţia 
                                              x=x1+x2=Asin( t+ )  

unde  amplitudinea  are  expresia  A=[A +A +2A1A2 cos( 2 - 1)]1/2,  iar  faza  inițială  se  

calculează cu relația  = arctg[(A1sin 1+A2sin 2 )/ (A1cos 1+A2 cos2 )] . 

  Prin  compunerea  a  două  oscilaţii armonice paralele  de  aceeaşi  amplitudine, dar  de  
pulsaţii diferite,  x1= A0 cos( 1t),   x2 = A0 cos( 2t) , se  obţine  o  oscilaţie  x = A cos( t)  care     
are  pulsația constantă  = ( 1+ 2)/2  şi amplitudinea variabilă  A = 2A0 cos( t/2) , unde      

= 2 - 1 . 
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  Valorile  maxime  şi  minime  ale  amplitudinii  oscilaţiei rezultante se succed cu frecvenţa    
b = 2- 1,  fenomenul fiind cunoscut în acustică sub numele de „bătăi”.  

Conexiune inversă.  Demonstraţi că, prin compunerea a două oscilaţii perpendiculare  de aceeaşi 
frecvenţă, x= A1cos( t+ 1), y= A2 cos( t+ 2), se obţine pentru traiectoria punctului material 

ecuaţia unei elipse             

                              x2/A +y2/A - (2xy cos Δ )/A1A2=sin2Δ ,  unde  Δ = 2 - 1   

  Oscilaţiile reale sunt amortizate, datorită pierderii de energie prin frecare. Compensarea 
pierderii de energie se poate realiza prin cuplarea sistemului oscilant cu  o sursă exterioară de 
energie. După cum frecvenţa  sursei excitatoare diferă sau nu de frecvenţa proprie a  sistemului 
oscilant, se obţin oscilaţii forţate, respectiv întreţinute.  
  În cazul oscilațiilor forțate, transferul optim de energie se face la rezonanţă, când frecvenţa 
excitatorului se apropie de frecvenţa proprie a sistemului oscilant(rezonator), ale cărui oscilaţii 
capătă progresiv amplitudinea maximă.  
  Dacă într-un mediu elastic se produce o perturbaţie, atunci aceasta se propagă din aproape 
în aproape prin unde mecanice. După cum direcţia de oscilaţie a particulelor mediului elastic este 
perpendiculară sau coincide cu direcţia de propagare a perturbaţiei mecanice, undele sunt de tip 
transversal, respectiv longitudinal.  
  Mai departe sunt prezentate sintetic  noţiuni, fenomene și legi importante din teoria 
undelor mecanice:  

*Suprafaţă de undă – locul geometric al particulelor mediului elastic  care oscilează în fază.  În 
medii izotrope, suprafeţele de undă sunt perpendiculare pe direcţiile de propagare ale undei. 
După forma suprafeţelor de undă se pot întâlni unde plane, sferice, cilindrice etc. 
*Front de undă –este un caz particular de suprafaţă de undă, mai precis, mulţimea punctelor până 
la care s-a propagat unda la un moment dat. 
*Lungime de undă – distanţa dintre două puncte succesive care oscilează în fază, dispuse pe 
direcţia de propagare a undei. Lungimea de undă este egală cu produsul dintre  viteza de 
propagare a undei  și perioadă, = v T.   
Observație. Pentru o undă de  amplitudine și frecvență, viteza de fază (viteza de propagare a fazei) 
coincide cu viteza de propagare a undei, vf = vu , valoarea lor comună fiind notată cu v.  
*Vitezele  de  propagare a undelor  mecanice  depind  de  tipul acestora şi de  proprietăţile 
mediului de propagare:  
v = (E/ )1/2 (unde longitudinale), v  = (G/ )1/2(unde transversale), v = ( RT/ )1/2(undă sonoră 

în gaze), v = (Fl/m )1/2(undă  transversală într-o  coardă  tensionată), unde este  densitatea  

mediului,  E-modulul  lui Young, G-modulul de  forfecare, -indicele  adiabatic,                 R- 

constanta gazelor perfecte,  T- temperatura absolută, -masa molară a gazului, F-tensiunea din 

coardă, m/l – masa unităţii de lungime a corzii. 
* Putere emisă de sursă(flux de energie emis)– energia emisă de sursă în unitatea de timp, P=W/t 
. 
* Densitatea de energie (energia din unitatea de volum)  într-o undă este proporțională cu 
pătratul vitezei particulelor mediului,   w = dW/ dV = v2.    

* Densitatea  fluxului  de energie (energia transmisă de undă în unitatea de timp prin unitatea de 
suprafaţă)  este  egală cu produsul  dintre  densitatea  de  energie  și viteza de  propagare a  undei,   
i = dW/dS dt = w v.  
* Intensitate a undei (I) , reprezintă valoarea medie a densității fluxului  de energie, care este   
proporţională cu pătratul amplitudinii oscilaţiilor particulelor din mediul elastic.   
  Ecuaţia undei plane se deduce printr-un raţionament simplu. Fie S o sursă de unde plane, 
amplasată în originea axei Ox, luată pe direcţia de propagare a undelor mecanice.  
  Oscilaţia armonică produsă  de  sursă,  y(0,t)=Asin t, se  transmite  la distanţa  x, după o 
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întârziere cu  timpul  t´=x/v,  observație care permite deducerea  expresiilor pentru unda plană:   
  y(x,t)= Asin (t - t´) = Asin (t –x/ v) =  Asin 2 (t/T - x/λ)  = Asin( t – kx)  

unde  λ este lungimea de undă, iar  k=2 /  reprezintă numărul de undă. 
  Propagarea undelor mecanice poate fi analizată cu ajutorul principiului lui Huygens: orice 
punct de pe o suprafaţă de undă reprezintă centrul unor unde secundare a căror înfăşurătoare 
coincide cu frontul de undă la un moment ulterior. 
Conexiune inversă. Încă din ciclul de instruire gimnazial se studiază două fenomene ondulatorii 
importante, şi anume: 
•reflexia - fenomenul de întoarcere a undei incidente în mediul din care provine, atunci când 
întâlneşte suprafaţa de separaţie dintre două medii diferite; 
•refracţia – fenomenul de schimbare a direcţiei de propagare a undei  mecanice la traversarea 
suprafeţei de separaţie dintre două medii diferite. 
Demonstraţi cu ajutorul principiului lui Huygens legile reflexiei şi refracţiei undelor mecanice:  
1). Raza incidentă, raza reflectată, raza refractată şi normala în punctul de incidenţă se află în 
acelaşi plan.  
2). Unghiul de reflexie este egal cu unghiul de incidenţă,  r = i. 
3). Raportul dintre sinusul unghiului de incidenţă şi sinusul unghiului de refracţie este egal cu 
raportul vitezelor de propagare a undei mecanice în cele două medii,  sin i / sin r = v1 / v2.  
  Într-un mediu elastic se pot propaga simultan două sau mai multe unde mecanice. Conform 
principiului superpoziţiei(suprapunerii efectelor), undele acţionează independent una de alta, 
elongaţia rezultantă obţinându-se prin compunere vectorială a elongaţiilor produse de fiecare 
undă,  dacă ar acţiona individual. 
   Pe de altă parte,  se arată în analiza matematică că o mişcare periodică complexă poate fi 
descompusă în serie Fourier,  care conţine pe lângă componenta continuă, termeni corespunzători 
unor  mişcări armonice simple, dintre care cea de frecvenţă minimă se numeşte fundamentală, iar 
restul reprezintă armonicele, a căror frecvenţă este egală cu un multiplu al frecvenţei 
fundamentalei. 
  Interferenţa undelor  este caz  particular de  suprapunere (compunere) , într-un  loc dintr-
un mediu, a undelor coerente( unde sinusoidale de aceeaşi frecvenţă), cu formarea de maxime şi 
minime ale intensităţii undei rezultante. Zona în care se produce suprapunerea undelor se 
numeşte câmp de interferenţă. 
  Pentru exemplificare, se consideră două surse  punctiforme coerente  S1 şi S2  şi un punct P 
situat la distanţa r1 de S1 şi la distanţa r2 de S2. Undele generate de cele două centre de oscilaţie se 
propagă în mediul respectiv şi ajung la particula din  punctul P care este supusă simultan la două 
oscilaţii de ecuaţii    
                              y1(r1,t)=A1sin2 (t/T- r1/ ),   y2(r2,t)=A2sin2 (t/T- r2/ ) 
  Prin compunerea celor două  oscilaţii, particula din punctul P va efectua  o mişcare oscilatorie  

armonică  rezultantă  de  amplitudine A= A=(A +A +2A1A2cos )1/2,  unde =2 r/

este defazajul apărut între unde în punctul P datorită diferenţei de drum Δ r = r2-r1.  
  Din expresia amplitudinii undei rezultante se deduc uşor condiţiile pentru valorile 
extreme: 
*maximele de interferenţă apar în punctele pentru care diferenţa de drum faţă de cele două surse 
este egală cu un număr par de semilungimi de undă, r=2k /2= k ; 
*minimele  de interferenţă apar în punctele pentru care diferenţa de drum faţă de cele două 
surse este egală cu un număr impar de semilungimi de undă, r=(2k+1) /2. 
  Toate punctele din câmpul de interferenţă pentru care diferenţa de drum este un număr 
par de /2 oscilează cu amplitudinea maximă A=A1+A2(interferenţă constructivă), iar cele pentru  
care  diferenţa de  drum  este  un număr impar  de /2  oscilează  cu  amplitudinea  minimă A=  
A1-A2 (interferenţă distructivă). 
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  Locul geometric al punctelor de maximă sau de minimă amplitudine se identifică prin  
franje de maximă interferenţă, respectiv  prin franje de minimă interferenţă. Ele reprezintă o 
familie de suprafeţe (hiperboloizi de rotaţie) pentru un mediu omogen tridimensional sau o 
familie de curbe (hiperbole) pentru unde care se propagă pe o suprafață plană.  
  Un fenomen deosebit de interesant  îl reprezintă undele staţionare.  Astfel de unde 
mecanice pot fi obţinute prin interferenţa a două unde de aceeași frecvență care se propagă în 
sensuri contrare, ca de exemplu  cele exprimate prin ecuaţiile  
                                 y1(x,t)=Asin2 (t/T-x/ ), y2(x,t)=Asin2 (t/T+x/ ) 
  Prin calcule destul de simple se determină ecuaţia undei staţionare rezultante 
                                    y(x,t)= y1(x,t) + y2(x,t) = 2A( cos2 x/ ) sin t  
 Se constată că amplitudinea undei rezultante, A(x)=2Acos2 x/ , depinde de poziţia x  faţă de 
origine a particulei care oscilează, având valori cuprinse între 0 (noduri) şi 2A (ventre).  
  Distanţa dintre două noduri succesive coincide cu distanţa dintre două ventre succesive, 
valoarea comună fiind egală cu /2.  
   Un alt comportament interesant al undelor este fenomenul de difracție, care se manifestă 
prin  abaterea  undelor mecanice de la direcţia iniţială de propagare la trecerea pe lângă obstacole 
sau  la traversarea fantelor cu dimensiuni de ordinul lungimii de undă.  
  Fenomenul de difracţie poate fi explicat pe baza principiului lui Huygens, prin  echivalarea 
frontului de undă care a ajuns la un obstacol sau la o fantă cu o mulţime de surse elementare care 
produc unde secundare coerente. 
  Studiul  comportamentului undelor mecanice este deosebit de important,  pentru  că oferă 
soluții tehnice și tehnologice benefice ființei umane pe traiectoria devenirii, dar  și pentru 
protejarea habitatelor umane împotriva dezastrelor naturale. 
 Un fenomen natural, deosebit de violent, îl reprezintă cutremurele de pământ. Cu toate 
eforturile materiale si financiare depuse pe plan mondial pentru studiul cutremurelor, prognoza 
acestora şi măsurile de protecţie sunt încă ineficiente.  
  Preocupările de inginerie seismică au devenit politici de stat, care au în vedere întocmirea 
hărţilor de zonare seismică, elaborarea normelor de proiectare a unor construcţii sigure, educaţia 
seismologică a populaţiei şi asigurarea protecţiei habitatelor umane împotriva dezastrelor.  
  Există o vastă reţea de observatoare geofizice şi de staţii seismologice, dotate cu aparatură 
modernă de înregistrare a unor parametrii geofizici (gravitaţie, magnetism, electricitate, 
radioactivitate),  precum şi a mişcărilor scoarţei terestre. Informaţiile obţinute prin efort propriu 
sau prin colaborare internaţională sunt analizate pe calculatoare performante  pentru descifrarea 
cauzelor producerii cutremurelor, a modului de propagare a undelor seismice, dar şi identificarea 
unor modalităţi de predicţie şi a unor mijloace de limitare a efectelor distructive. 
  Pe drumul confruntării de idei în descifrarea mecanismelor seismelor s-a trecut de la 
concepţii naive, bazate pe mituri si legende, la ipoteze îndrăzneţe despre deriva continentelor şi 
expansiunea fundului oceanelor, integrate apoi în teoria tectonicii globale.  
   În prezent, se consideră că litosfera ( învelişul solid, cu grosimi între 70 si 100 km) este 
divizată în plăci tectonice, care plutesc pe un strat vâscos, numit astenosferă,  și se deplasează 
lent sub acţiunea curenţilor de convecţie(generaţi cu precădere de gradienţii termici).  
  La  contactul dintre plăcile tectonice pot să apară tensiuni mari care să provoace seisme, 
prin rupturi ale rocilor din zona focarului, energia eliberată fiind preluată de undele seismice de 
volum, primare P şi secundare S, de tip longitudinal, respectiv transversal. Focarul unui cutremur 
mai este denumit şi hipocentru, iar proiecţia sa pe suprafaţa terestră  se numeşte epicentru.  
  Când undele seismice ajung la suprafaţa Terrei,  apar prin interferenţă undele de 
suprafaţă L, cu lungime mare de undă,  care provoacă cele mai mari prejudicii.  
 Tăria cutremurelor este un indicator important, care  se evaluează după intensitate şi 
magnitudine. Pentru intensitate, cea mai cunoscută este scara Mercalli-modificată (scara MM), în 
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care seismele sunt clasificate în 12 grade pe baza efectelor acestora asupra oamenilor, clădirilor şi 
solului.  
  Scara magnitudinii a fost  concepută într-o formă iniţială de C. Richter şi perfecţionată 
ulterior de  B. Gutenberg,  pentru a elimina aprecierile subiective în evaluarea tăriei undelor 
seismice, mai precis,   prin înregistrări  de amplitudine cu seismometre standard.   
  Se  presupune că  cele mai mari cutremure care apar pe glob nu pot depăşi teoretic 
valoarea M=9 , din cauza t limitei de rezistenţă a rocilor.  
  În prezent, protecţia clădirilor faţă de seisme se realizează prin diverse soluţii constructive, 
bazate pe suprastructuri din materiale uşoare, dar rezistente la solicitările mecanice, la care se 
adaugă uneori  elemente flexibile sau chiar  dispozitive de amortizare care preiau şocurile 
seismice. Construcţiile antiseismice trebuie prevăzute cu armături rezistente, fără deschideri mari 
şi ornamentaţii masive, având structura de fundament adaptată condiţiilor geologice din zonă. 
   Referitor la România, protecția la seisme trebuie să devină o preocupare a factorilor 
responsabili în  prevenirea dezastrelor naturale, având  în vedere intensitatea relativ mare a 
seismelor produse la adâncime în zona Vrancea.  
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                                                                     3. Termodinamica 
 
  Studiul fenomenelor termice se face la nivel macroscopic în cadrul termodinamicii, pe baza 
postulatelor şi principiilor deduse din experienţă, iar la nivel structural, de către fizica statistică, în 
particular de teoria cinetico-moleculară, pe baza teoriei probabilităţilor şi a statisticii matematice 
aplicate unor ansambluri cu număr foarte mare de particule aflate în interacțiune.  
     În fizica statistică, mărimile fizice macroscopice se obţin prin medierea statistică a 
mărimilor microscopice corespunzătoare.  
  Sistemul termodinamic reprezintă un corp sau un ansamblu de corpuri macroscopice 
supuse studiului termodinamicii, fiind delimitate printr-o suprafaţă reală sau imaginară care 
separă mediul intern de mediul extern.  
  Atunci când privim un corp, avem impresia că substanţa din care este alcătuit are o 
distribuţie continuă în tot volumul său. Este o impresie falsă pentru că, la nivel structural, 
substanţa este alcătuită din atomi cu dimensiuni de ordinul 10-10 m, uniţi la rândul lor în molecule 
prin intermediul legăturilor  chimice. Ipoteza atomistă a substanţei este confirmată de două legi 
importante ale chimiei: 
*legea proporţiilor definite – la formarea unui compus chimic, elementele se combină totdeauna 
între ele într-un raport de masă riguros determinat; 
*legea proporţiilor multiple – când două elemente chimice pot forma mai mulţi compuşi chimici, 
cantităţile  dintr-un  element  care  se  combină  cu  aceeaşi  cantitate  din celălalt element  se  află 
într-un raport de numere întregi pozitive.  
          Atomii  şi  moleculele  sunt  extrem  de  mici, de  aceea  pentru  exprimarea masei lor s-a  ales 

ca unitate de  măsură  a 12-a  parte  din  masa  izotopului 6

12 C, numită unitate  atomică  de masă   

(u1,66.10-27kg).  
  Masa unui atom sau moleculă raportată la unitatea atomică de masă poartă numele de 
masă atomică relativă, respectiv masă moleculară relativă.  Valoarea masei moleculare relative 
exprimată în  grame reprezintă  masa unui mol de substanţă sau masa molară.   
  Este bine de menţionat că un mol de substanţă conţine un număr de molecule egal cu 
numărul lui Avogadro NA =6,023.1023 molecule/mol.  
  Conform  legii  lui  Avogadro, în condiţii identice de  presiune  şi  temperatură, un  mol 
dintr-un gaz oarecare ocupă acelaşi volum. De exemplu, în condiţii normale (p=1atm, t= 0o C), 
volumul molar al unui gaz are valoarea V o =22,4 l/mol.  

  Particulele din care sunt alcătuite substanţele nu se află în repaus, deoarece 
interacţionează între ele, aşa cum se constată în experimentele de difuziune şi de mişcare 
browniană, care pun în evidenţă mişcarea permanentă şi dezordonată a moleculelor, numită 
mişcare termică (agitaţie termică).  
  Sistemele termodinamice pot fi neizolate sau izolate, deschise sau închise, după cum 
interacţionează sau nu cu mediul extern, respectiv schimbă sau nu substanţă cu mediul extern.  
  Distribuţia substanţei într-un sistem termodinamic poate fi omogenă sau eterogenă, în 
ultimul caz putând exista mai multe porţiuni omogene, numite faze, cu proprietăţi fizice şi chimice 
distincte.   
  Proprietăţile fizice măsurabile ale unui sistem termodinamic se numesc parametrii de 
stare.  Drept criterii de clasificare a parametrilor de stare, se pot alege:  
 - dependenţa de masă, prin care se disting parametrii extensivi sau aditivi (ex. energie, volumul, 
entropia) de cei intensivi (ex. temperatura, presiunea, potenţialul chimic);  
- dependenţa  faţă  de coordonatele  generalizate ale corpurilor exterioare, care  permite  
împărţirea în parametri externi (ex. volumul, intensitatea câmpului electric, intensitatea câmpului 
magnetic) şi parametri  interni (densitatea, temperatura, energia, magnetizarea, polarizarea).  
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  Nu toţi parametrii de stare sunt independenţi, deoarece între ei se pot stabili anumite 
relaţii, numite ecuaţii de stare (termice sau calorice).  
  Ansamblul  parametrilor de  stare independenţi  determină  o  stare  a sistemului 
termodinamic. Un caz particular extrem de important îl constituie stările de echilibru 
termodinamic, în care parametrii de stare sunt constanţi în timp  şi nu există fluxuri de substanţă 
sau energie.  
  Trecerea unui sistem termodinamic dintr-o stare de echilibru în alta se numeşte 
transformare sau proces termodinamic. Procesele termodinamice pot fi: 
*închise sau deschise, după cum starea finală coincide sau nu cu cea iniţială; 
*cvasistatice sau necvasistatice, după cum se desfăşoară suficient de lent în timp, astfel încât 
stările intermediare pot fi considerate stări de echilibru, respectiv sunt procese cu desfășurare 
rapidă; 
*reversibile sau ireversibile, după cum în urma unei transformări directe există sau nu 
posibilitatea revenirii sistemului în starea iniţială, fără producerea unor schimbări în mediul 
înconjurător. Orice proces necvasistatic este ireversibil. 
   Prin impunerea anumitor restricţii se obţin transformări termodinamice de tipul: izoterme 
(T=ct),  izocore (V=ct),  izobare (p=ct),  izentropice (S=ct),  adiabatice (Q=0), politrope (C=ct). 
  Transferul de energie dintre un sistem termodinamic şi mediul extern se poate face prin 
intermediul unor contacte termice (schimbă căldură) sau mecanice(schimbă lucru mecanic).  
  Din punct de vedere al proceselor fizice, transferul căldurii se poate face prin conducţie 
(din aproape în aproape prin ciocnirile dintre particule), prin convecţie (de către curenţii de 
convecţie care apar în fluide) şi prin radiaţie (transmitere la distanţă a energiei prin unde 
electromagnetice, în particular prin radiaţii infraroşii).  
  Transferul de  energie prin  lucrul mecanic este posibil prin variaţia volumului sistemului 
termodinamic şi, în general, a parametrilor de poziţie. În particular, lucrul mecanic elementar 
produs la destinderea unui gaz este egal cu produsul dintre presiune şi variaţia infinitezimală a 
volumului, dL=pdV.  
  Energia internă a unui sistem termodinamic reprezintă suma energiilor cinetice şi 
potenţiale de interacţiune dintre particulele constituente, calculate în sistemul centrului de masă.  
  Energia internă este o mărime fizică de stare (este bine determinată de starea în care se 
află sistemul termodinamic), spre  deosebire de  căldură şi de  lucru mecanic  care  sunt  mărimi 
fizice de proces (depind de tipul proceselor termodinamice).  
  La baza termodinamicii se află  două postulate şi trei principii deduse  din experienţă. 
  Postulatul I (postulatul echilibrului termic, principiul general al termodinamicii) defineşte 
starea de echilibru termodinamic, astfel: orice sistem termodinamic izolat trece  în mod inevitabil 
- după un interval de timp dat (numit timp de relaxare) - în stare de echilibru termodinamic pe 
care nu o părăseşte dacă  parametrii de stare externi nu se modifică. 
   Postulatul II (postulatul tranzitivităţii echilibrului termic, principiul zero al 
termodinamicii) permite  introducerea  noţiunii de temperatură, şi anume: temperatura empirică 
este un parametru de stare intern care împreună cu parametrii de poziţie determină  starea de 
echilibru termodinamic.  
  Unii autori preferă enunţarea postulatului II sub forma: două sisteme termodinamice aflate 
în echilibru cu al treilea sunt în echilibru termic între ele.  
  Măsurarea temperaturii se face cu diverse tipuri de termometre, de la binecunoscutele 
termometre de sticlă cu lichid(mercur, alcool etilic, toluen, pentan), până la termorezistenţe, 
termistori, termocupluri şi pirometre.  
  În principiu, un termometru este prevăzut cu un corp termometric, care este caracterizat 
printr-o mărime fizică dependentă de temperatură.  
  Corespondenţa dintre valorile mărimii termometrice şi valorile temperaturii defineşte o 
scară de temperatură. În practică, pentru etalonarea unui termometru se aleg două stări termice 
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reproductibile, cărora li se atribuie valori bine precizate ale temperaturii, numite temperaturi de 
reper sau puncte termometrice.  
  De exemplu, în scara Celsius, stărilor de  îngheţare şi de fierbere a apei la presiunea 

normală H0=1atm  li se atribuie valorile de  0 O C , respectiv 100 O C, care sunt înscrise pe scala 
termometrului.  Intervalul dintre aceste temperaturi de reper se împarte în 100 de părţi egale, 
fiecare subinterval astfel obţinut corespunde unui grad.  
  Scara de temperatură adoptată  de S.I. este scara absolută sau Kelvin, care este legată de 
scara Celsius prin relaţia T = t+273,15, din care rezultă că gradul Kevin (K) coincide cu gradul 

Celsius ( O C). 
  Principiul I al termodinamicii (Joule, Helmholtz, Mayer) se referă la legea variației 
energiei aplicată fenomenelor termice şi admite mai multe formulări: 
*Energia internă a unui sistem termodinamic este o funcţie de stare, adică variaţia energiei interne 
nu depinde de stările intermediare ale sistemului, ci doar de stările iniţială şi  finală. 
*Este imposibil de construit un perpetuum mobile speţa I, adică a unei maşini termice care să 
furnizeze lucrul mecanic fără consum de căldură. 
*Căldura schimbată de un sistem termodinamic cu mediul extern este egală cu variaţia energiei 
interne plus lucrul mecanic schimbat: Q=U+L (varianta finită, - diferenţă finită),  Q=dU+ L 
(varianta elementară, d – operatorul de diferenţiere,  - variaţie infinitezimală) 
  În termodinamică s-a adoptat următoarea convenţie de semne: 
- lucrul mecanic cedat este pozitiv, iar cel  primit este negativ; 
- căldura  cedată este negativă, iar cea primită este pozitivă. 
   Unitatea de măsură în SI pentru Q, U şi L este joule (J), însă pentru căldură se mai utilizează 
în practică o unitate tolerată numită  calorie, 1cal=4,18 J (căldura necesară pntru a încălzi un gram 

de apă, la presiunea de o atmosferă, de la 14,5 O C la 15,5 O C). 
  O  primă  aplicaţie  a  principiului I al  termodinamicii o  reprezintă  coeficienţii             
calorici – mărimi  fizice care  caracterizează  schimbul  de căldură dintre un sistem termodinamic 
şi mediul exterior.  
  Cei mai utilizați coeficienți calorici sunt: 
•capacitatea calorică - căldura necesară unui corp pentru a-şi modifica temperatura cu un grad, 
 C=Q/T; 
•căldura specifică –  căldura necesară unităţii de masă dintr-un corp pentru a-şi modifica 
temperatura cu un grad, c=Q/mT;  
•căldura molară - căldura necesară unui kilomol dintr-o substanţă pentru a-şi modifica 

temperatura cu un grad, C


 =  Q/ T.  

  Pentru gaze se utilizează căldura molară la volum constant(CV, pentru procese izocore) şi 
căldura molară la presiune constantă (Cp, pentru procese izobare). Se pot scrie relaţiile:  
                                           C=mc =  C


,  C


=   c.     

 Determinarea coeficienţilor calorici se poate face prin măsurători calorimetrice.  
  Pe lângă principiul general al termodinamicii, formulat anterior, calorimetria se mai 
bazează pe două consecinţe ale echilibrului termic şi principiului I, mai precis: 
1) principiul schimbului de căldură – dacă într-un sistem izolat de mediul exterior se află în 
contact termic  corpuri cu temperaturi diferite, atunci în procesul de stabilire a echilibrului termic, 
căldura cedată de corpurile calde este egală cu căldura primită de corpurile mai reci; 
2)  principiul transformărilor inverse – căldura primită de un corp în cursul unui proces 
termodinamic este egală cu căldura cedată de acel corp în procesul invers, pentru a reveni la 
starea iniţială. 
  Trebuie făcută distincţie între coeficienţii calorici şi puterea calorică, mărime fizică definită 
prin căldura degajată la arderea unităţii de masă dintr-un combustibil, q =Q/m.   
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Din punct de vedere chimic, procesul de ardere este  reacţie exotermă de oxidare în care se degajă 
căldură,  proces care poate conduce la variaţii mari de temperatură.  
  Transformările stărilor  de agregare ale substanţei - vaporizare sau condensare, topire sau  
solidificare, sublimare sau desublimare -  au loc la temperatură constantă  în condiţii izobare și 
necesită un schimb de căldură cu mediul exterior, numită căldură latentă. Căldura latentă 
specifică se defineşte prin  raportul dintre căldura latentă şi masa de substanţă,   =Q/m.  
  Există situaţii când sistemele termodinamice sunt compuse din una sau mai multe porţiuni 
omogene, cu proprietăţi fizico-chimice bine determinate, numite faze (ex. stările de agregare ale 
substanţei – solidă, lichidă şi gazoasă sau de vapori).       
  În anumite condiţii de temperatură şi presiune, sistemele multifazice se pot afla în echilibru 
termic. Dacă se reprezintă împreună diagramele de fază pentru cele trei perechi de transformări, 
se obţine un punct comun unic, numit punct triplu, care defineşte starea triplă a substanţei, în care 
coexistă în echilibru termic fazele solidă, lichidă şi de vapori.  
  Punctul triplu al apei, căruia i se atribuie prin convenţie temperatura de 273,16 K, a fost 
luat ca punct de referinţă în definirea scării termodinamice de temperatură.  
  În cazul unor substanţe polimorfe, care au mai mult de trei faze, diagrama stărilor de 
echilibru prezintă mai multe puncte triple.  
  Principiul II al termodinamicii (Carnot, Thomson, Clausius, Carathéodory) se referă la 
sensul de evoluţie al proceselor termodinamice, fiind cunoscute mai multe enunţuri echivalente. 
*Teoremele lui Carnot reprezintă prima formulare a principiului II al termodinamicii: 
1. Randamentul unei maşini termice reversibile depinde numai de temperatura T1 a sursei calde şi 
temperatura T2 a sursei reci şi nu depinde de natura substanţei de lucru. 
  De exemplu, randamentul ciclului Carnot (format din două izoterme şi două adiabate) 
este: 
     = L/Q1=Q1+Q2/Q1=T1-T2/T1 

2. Randamentul unei maşini termice ireversibile este întotdeauna mai mic decât randamentul unei 
maşini termice reversibile care funcţionează între aceleaşi limite de temperatură. 
*Formularea lui Thomson (Lord Kelvin). Într-o transformare ciclică monotermă, sistemul 
termodinamic nu poate ceda lucru mecanic în exterior (L0). Dacă transformarea ciclică 
monotermă este ireversibilă, atunci sistemul primeşte lucru mecanic din exterior (L<0). 
*Formularea lui Ostwald. Este imposibil de construit un perpetuum mobile de speţa a II-a, adică a 
unei maşini termice care să transforme integral căldura primită în lucru mecanic. 
*Formularea lui Clausius. Căldura nu poate să  treacă de la sine de la un corp cu temperatură dată 
la unul cu temperatură mai ridicată. 
*Formularea lui Carathédory. În vecinătatea oricărei stări termodinamice există stări care nu pot fi 
atinse pe cale adiabatică. 
  Pe baza principiului al II-lea al termodinamicii se introduce noţiunea de entropie, mărime 
fizică de stare  definită  prin relaţia: 
           dSdQ/T 
care constituie inegalitatea fundamentală a termodinamicii (semnul „=” se referă la procese 
reversibile, iar semnul „>” caracterizează procesele ireversibile). 
    La trecerea sistemului termodinamic din starea i în starea f, variația entropiei verifică 
inegalitatea 

                                                               ΔS   
f

i

TdQ /   

  În cazul proceselor izolate adiabatic, relația precedentă devine: 
            ΔS 0 
care exprimă concis  faptul că într-un proces adiabatic ireversibil entropia creşte până la atingerea 
unei valori  maxime corespunzătoare  stării de  echilibru, iar  într-un  proces  adiabatic  reversibil 
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entropia rămâne constantă.  
  Se poate afirma că procesele temodinamice se desfășoară în sensul  creșterii entropiei, 
starea preferată de sistem fiind cea în care entropia devine maximă.  
   În cazul unui proces reversibil, relaţia dS = dQ/T  permite, prin integrare, obţinerea 

expresiei entropiei până la  o constantă  arbitrară.  
  De exemplu, într-o transformare reversibilă izotermă, variația entropiei se calculează cu 
relația ΔS = Q/T . Constanta de integrare poate fi determinată pe baza principiului III  al  
termodinamicii, mai precis, când  temperatura absolută  tinde  către 0 K, atunci entropia tinde 
către zero . 
  Deoarece entropia este o mărime fizică de stare, iar căldura este o mărime fizică de proces,  
se constată  din  punct  de  vedere  matematic  că  expresia  dQ/T este o diferențială totală exactă 
în care  1/T este factor integrant.  
  Principiul al II-lea al termodinamicii reprezintă instrumentul teoretic pentru studiul  
maşinilor termice: motoare termice, maşini frigorifice şi pompe de căldură .  
  Motoarele termice, cu ardere internă (Otto, Diesel, cu reacţie) sau cu ardere 
externă(maşina cu aburi) transformă căldura în lucru mecanic, fiind caracterizate prin 
randamentul mecanic  
                                   =L/Q1 (raportul dintre lucrul mecanic produs şi căldura primită)  

  Maşina frigorifică(ex. frigiderul), primeşte lucru mecanic pentru a răci o incintă, fiind 
caracterizată prin eficienţa   = |Q2| /L (raportul dintre modulul căldurii  cedate  de  sursa rece şi 
lucrul mecanic primit). 
  Pompele de căldură sunt maşini termice utilizate pentru a încălzi o incintă, prin conversia 
lucrului mecanic în căldură, fiind caracterizate prin eficienţa  =Q1/L (raportul dintre căldura și 
lucrul mecanic primite de sursa caldă).  
   Principiul III al termodinamicii (Nerst, Planck) se referă la comportarea sistemelor 
termodinamice în apropierea lui zero absolut. 
*După Nerst. Când temperatura unei substanțe  tinde către zero absolut, procesele termodinamice 
pentru  starea condensată (solidă sau lichidă) a substanței se desfăşoară fără variaţia entropiei  
         

0
lim
T

(S2-S1)=0 

*După Plank. Entropia unei substanţe  pure în stare condensată  tinde să se anuleze  spre  zero 
absolut, temperatură care nu poate fi obţinută în practică.  
  În concluzie, pentru starea condensată a substanței, atunci când temperatura absolută 
tinde către zero, nu numai  variaţia  entropiei  se  anulează, ci  însăşi  entropia  reprezintă  o 
constantă S0 care tinde către zero. 
   La temperaturi apropiate de zero absolut, substanța capătă proprietăți deosebite: căldurile 
specifice devin neglijabile, metalele trec în stare supraconductoare (conductibilitatea electrică 
creşte foarte mult), unele substanţe (de exemplu, cauciucul) îşi pierd elasticitatea şi devin casante, 
iar altele, precum zahărul sau coaja de ou, devin fluorescente.  
  Soluţionarea unor probleme de termodinamică se poate face pe baza unui ciclu fictiv care 
să modeleze procesele reale, însă este mult mai comodă analiza făcută pe baza unor funcţii de 
stare, numite funcţii caracteristice sau potenţiale termodinamice, având proprietăţile: 
-derivatele parţiale ale  funcţiei caracteristice în raport cu variabilele independente dau celelalte 
variabile termodinamice ale sistemului; 
-în transformările reversibile, descreşterea funcţiei caracteristice  este egală cu lucrul mecanic util 
efectuat de sistem, mai precis, cu diferenţa dintre lucrul mecanic total şi lucrul mecanic de variaţie 
a volumului;  
- condițiile de echilibru ale sistemului termodinamic corespund valorilor de extrem ale funcţiilor 
caracteristice corespunzătoare, pentru care variabilele de stare rămân constante. 
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  Pe baza principiilor I și II ale termodinamicii se obține relaţia fundamentală   
                                          TdSdU+pdV 
care se poate pune sub următoarele forme :  
    d(U+pV) TdS+Vdp 
    d(U-TS)   - SdT - pdV 
    d(U –TS +pV)  - SdT + Vdp 
Relaţiile precedente sugerează introducerea următoarelor funcţii caracteristice: 
-entalpie H(S, p) = U+pV 
-energie liberă F(T, V) = U-TS 
-entalpie liberă G(T, p) = U -TS + pV 
 În  lipsa unor constrângeri, condiţiile  necesare de  echilibru a două  sisteme termodinamice 
implică realizarea simultană a echilibrului termic (T1=T2) și a echilibrului mecanic (p1=p2).  
 O stare macroscopică a unui sistem termodinamic este realizată prin diverse microstări, 
caracterizate prin coordonatele şi impulsurile generalizate ale particulelor componente. 
  Totalitatea microstărilor compatibile cu o stare macroscopică dată formează un colectiv 
statistic sau un ansamblu virtual.  
  Datorită numărului mare de particule, cunoaşterea completă a unei microstări este practic 
imposibilă, mai ales că acestea se schimbă de la un moment de timp la altul, fără ca macrostarea să 
sufere vreo transformare.  Această dificultate  este depășită în fizica statistică prin medierea 
mărimilor fizice  care caracterizează mișcarea  microparticulelor. 
  Numărul de microstări distincte, care sunt  compatibile cu macrostarea în care energia are 
valori  în intervalul [W0, W0 +d W0],  se numește pondere statistică a macrostării respective sau 
probabilitate termodinamică. 
  Legătura dintre entropie și caracteristicile microscopice ale unui sistem termodinamic se 
exprimă analitic prin relația lui Boltzmann 
                                                                S = k ln w 
 unde k este constanta lui  Boltzmann, iar w  reprezintă densitatea  de  microstări compatibile cu  
macrostarea  sistemului.  
  Gibbs a analizat  posibilitatea studiului evoluţiei sistemului în timp prin analiza în spaţiul 
fazelor a ansamblului virtual, întrucât conform ipotezei ergodice, medierea temporală este 
echivalentă în acest caz cu medierea spaţială.  
  Un rol deosebit de important în fizica statistică îl joacă teorema lui Liouville, care afirmă că 
volumul ocupat de ansamblul statistic în spaţiul fazelor se conservă în cursul evoluţiei 
microstărilor unui sistem aflat în echilibru termodinamic. 
  În funcţie de condiţiile impuse sistemului termodinamic, există trei tipuri mai importante 
de ansambluri statistice, şi anume: 
*ansamblul microcanonic - corespunde sistemelor de particule izolate (nu schimbă cu exteriorul 
nici energie, nici substanță); 
*ansamblul canonic - corespunde sistemelor termodinamice închise care, menținându-și 
temperatura constantă, pot schimba energie cu mediul exterior, dar nu și substanță;  
*ansamblul macrocanonic - corespunde sistemelor termodinamice deschise  care schimbă masă şi 
energie cu mediul exterior. 
   Distribuția  canonică  se  poate  utiliza  pentru  deducerea  ecuației  de  stare  a  gazului 
perfect – model teoretic de gaz constituit dintr-un număr foarte mare de particule punctiforme 
identice, aflate în mişcare permanentă şi dezordonată, care interacţionează între ele sau cu pereţii 
vasului numai prin ciocniri de tip elastic.    
  Particulele unui  gaz perfect  au doar  energie  cinetică, având  în  vedere că  energia 
potențială se poate neglija. 
  Gazul  ideal se definește  macroscopic ca fiind modelul teoretic de gaz format din molecule 
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rigide sau deformabile, având aceeași ecuație de stare ca și gazul perfect. Moleculele unui gaz ideal 
pot avea atât energie cinetică de translație, cât și energie de vibrație. 
 Studiul gazului perfect a fost realizat de către Maxwell,  care, în anul 1859, a obţinut 
distribuţia particulelor  după viteze: 

                                                                                
unde  n reprezintă concentraţia de molecule de masă m, dintre care dn(v) au vitezele cuprinse 
între v şi v+dv, T este temperatura absolută, k =1,38.10-23 J/K  este constanta lui Boltzmann,           
iar f(v) = dn(v) /ndv reprezintă funcția de distribuție (densitatea de probabilitate). 
Prin mediere statistică se obţin relaţiile: 
-viteza medie 

                                           
-viteza pătratică medie (viteza termică) 
    vt = <v2>1/2=(3kT/m)1/2 

-viteza cea mai probabilă (corespunzătoare maximului funcţiei de distribuţie, valoare în care 
derivata  se anulează,  dn(v)/dv= 0) 
    vp=(2kT/m)1/2 
- energia cinetică medie a unei particule 

                                              
  Deși  rezultatele obținute sunt valabile pentru gazul monoatomic,   relaţia precedentă  
sugerează  legea echipartiţiei energiei pe grade de libertate, care se poate enunța sub forma: 
fiecărui grad de libertate (parametru de localizare a unei molecule) îi revine o energie termică 
egală cu valoarea kT/2. 
  Prin numărul gradelor de libertate se înţelege numărul (notat cu i)  de parametrii 
independenţi necesari pentru descrierea mişcării moleculei.  
  Molecula monoatomică are i=3, corespunzătoare mişcării de translaţie. Molecula biatomică 
rigidă are i=5(trei de translaţie şi două de rotaţie), iar molecula triatomică rigidă are i=6 (trei de 
translaţie şi trei de rotaţie).  
  În acest cadru conceptual, se deduce ușor expresia pentru energia internă a unui gaz 
format din molecule rigide   
                                             U = N εc = NikT/2 =  i RT/ 2 =   CvT 
unde  s-a notat cu  N    numărul  de  molecule,   = N/NA   reprezintă  numărul  de  kmoli,   
R=kNA = 8314 J/kmol·K  este  constanta  gazelor  perfecte,  iar  Cv  reprezintă  căldura molară la 
volum constant. 
   Căldura molară la presiune constantă Cp= (i+2)R/2 este legată de căldura molară la volum 
constant Cv=iR/2 prin relaţia lui Mayer, Cp=Cv+R. 
  Coeficientul adiabatic se defineşte prin raportul dintre căldura molară la presiune 
constantă şi căldura molară la volum constant,   =Cp/CV= (i+2)/i,  unde i reprezintă numărul 

gradelor de libertate. 
  De menţionat că, în moleculele deformabile, atomii pot efectua mişcări oscilatorii  pe una, 
două sau trei direcţii independente, caz în care fiecare grad de libertate de vibraţie al unei 
molecule contribuie cu kT la valoarea energiei interne.   
  Se constată că, în acest caz, moleculele contribuie  cu  ambele forme de energie(cinetică și 
potențială)  în bilanţul energiei interne.  
 Legea generală a gazelor perfecte,  pV= RT (ecuația lui Clapeyron), se deduce din formula 
fundamentală a teoriei cinetico-moleculare 
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 În tabelul de mai jos sunt prezentate succint informaţii utile, referitoare la patru 
transformări particulare ale gazului ideal.   
 

Tipul 
transformării 

Legea transformării Lucrul mecanic Căldura 

Izotermă 
T=const. 

Legea Boyle-Mariotte 
pV=const. 

L= RT. ln(V2/V1) Q= RT. ln(V2/V1) 

Izobară 
p=const. 

Legea Gay-Lussac 
V/T=const. 

L=p(V2-V1) Q= Cp(T2 – T1) 

Izocoră 
V=const. 

Legea Charles 
p/T=const. 

L=0 Q= CV(T2 – T1) 

Adiabatică 
Q=0 

Legea Poisson 

pV   =const. 

L= - CV(T2 – T1) Q=0 

 
    Gazul  ideal poate fi definit  macroscopic ca fiind modelul teoretic de gaz care se supune 
legilor Boyle-Mariotte, Gay-Lussac și Charles, legi care permit deducerea  ecuației lui Clapeyron. 
  Spre deosebire de gazul ideal, moleculele unui gaz real interacţionează între ele prin forţe 
de atracţie şi de respingere.  
  Forţele de atracție dintre molecule  sunt predominante la distanţe relativ mari (variază 
după legea 1/r7),  faţă de forţele de respingere care au o pondere semnificativă  la  distanţe mai 
mici (variază după  legea  1/r13).  
  Comportarea gazelor reale este descrisă aproximativ prin diverse ecuaţii, dintre care cea 
mai cunoscută este ecuaţia Van der Waals(1837) 

                                                (p+ 2 a/V2)(V -  b) = RT 
unde a şi b sunt constantele(corecţiile) Van der Waals. 
  Energia internă a gazului Van der Waals se compune din energia cinetică a moleculelor la 

care se adaugă lucrul mecanic al presiunii interne, pi=
2 a/V2, astfel încât:  

                                                 dU = CVdT + a 2 dV/V2   
   Prin analiza ecuaţiilor  precedente se poate trage concluzia că gazul ideal  aproximează  
gazul real doar la presiuni mici şi temperaturi mari. 
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                                                               4. Electricitate şi magnetism 
 
 Încă din sec. al VI-lea(î.Hr.), Thales din Milet a observat că, prin frecare, chihlimbarul capătă 
proprietatea de a atrage corpurile uşoare.  
  Electrizarea  corpurilor, indiferent  de  modul  de  realizare (prin frecare, prin contact,  prin 
influenţă, emisie termoelectronică, emisie fotoelectrică, emisie autoelectronică)  înseamnă un  
surplus  sau  un  deficit  de  electroni,  adică  sunt  încărcate  cu o sarcină  electrică  negativă, 
respectiv pozitivă.  
  Deoarece electronul este o particulă elementară cu sarcina electrică negativă, egală în 
modul cu valoarea sarcinii elementare e 1,6 ·10-19C, orice sarcină electrică este egală cu un 
multiplu întreg de sarcini elementare, adică Q = ne.  
  Într-un sistem de corpuri, izolat din punct de vedere electric, sarcina electrică totală a sa 
rămâne constantă în timp (principiul conservării sarcinii electrice).  
  Interacţiunea dintre două particule electrice, având  sarcinile electrice Q1 şi Q2, aflate în 
repaus într-un mediu cu permitivitate absolută  , la distanţa r una de cealaltă, este  exprimată 
concis prin  legea lui Coulomb:       
    F=Q1Q2/4 r2=9·109·q1q2/ r r2 
unde   r este  permitivitatea  electrică  relativă a mediului (dată în tabele).  
  Permitivitatea  electrică  absolută   a  mediului  poate  fi  calculată  cu  relația  = 0. r ,  
unde    0=8,854-10-12F/m  reprezintă  permitivitatea electrică absolută a  vidului.   
 Pe baza relației precedente, se constată că sarcinile electrice de acelaşi semn se resping, iar 
cele de semne contrare se atrag.  
  Orice sarcină electrică aflată în repaus creează în jurul său o stare specială a materiei 
numită câmp electrostatic. Acest câmp este de tip conservativ, adică lucrul mecanic efectuat la 
deplasarea unei sarcini electrice de probă  nu depinde de traiectorie, ci numai de poziţiile  iniţială 
şi finală.  
  Câmpul electrostatic este caracterizat local  atât printr-o mărime vectorială E=F/q (forţa 
care se exercită asupra unităţii de sarcină) numită intensitatea câmpului electric, cât şi printr-o 
mărime scalară numită potențial electric, V=L/q (lucrul mecanic efectuat de câmp la deplasarea 
unităţii de sarcină pozitivă dintr-un punct dat până într-un punct de referinţă arbitrar ales).  
 Cele două mărimi fizice sunt legate între ele prin relaţia diferenţială dV= - E·dr.  
  Relația precedentă și legea lui Coulomb permit obținerea expresiilor pentru  intensitatea şi 
potenţialul câmpului electric produs de o sarcină punctiformă Q: 
     E=Q/4 r2, V=Q/4 r 
  Câmpul electric rezultant, produs de un ansamblu de n sarcini electrice, se obţine prin 
însumarea câmpurilor electrice individuale (principiul suprapunerii efectelor) 
     E=E1+E2+…+En 
     V=V1+V2+…+Vn 
   Liniile tangente vectorului intensitate a câmpului electric se numesc linii de câmp. 
Ansamblul liniilor de câmp formează spectrul câmpului.  
  O pereche de sarcini electrice punctiforme, egale în modul dar de semne contrare  q, 
aflate la o distanţă l suficient de mică una de alta formează un dipol electric, caracterizat prin 
produsul p=q.l, numit moment electric al dipolului.  
  Densitatea locală de volum a momentelor electrice dintr-un corp se numeşte intensitate de 
polarizare sau polarizaţie electrică 
          P=

0
lim
V

p/V=dp/dV 

 Polarizaţia  electrică  a  unui  corp  poate  avea,  în  general,  două  componente,  una 
temporală (determinată de un câmp electric aplicat din exterior) şi una permanentă (determinată 
de cauze neelectrice), P=Pt+Pe ,  Pt= 0.  E , unde   este susceptibilitatea electrică a mediului. 
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Între inducţia electrică D, intensitatea câmpului electric E şi polarizația electrică P există relaţia  
    D= 0E+P 
care în cazul mediilor liniare şi omogene, fără polarizaţie permanentă, capătă forma  
    D= 0(1+  )E= E 

  Fluxul inducţiei electrice printr-o suprafaţă elementară dS se calculează cu relaţia 
    d =DdS cos  

unde   este unghiul format de liniile de câmp cu normala la suprafaţă. 
Teorema lui Gauss. Fluxul inducţiei electrice printr-o suprafaţă închisă este egal cu sarcina 
electrică totală din interiorul său. 
     =Qint 

  O altă mărime electrică cu caracter global este diferenţa de potenţial sau tensiunea 
electrică dintre două puncte, definită prin lucrul mecanic efectuat de câmp la deplasarea unităţii 
de sarcină între punctele respective: 
    U=V1-V2=L12/q 
  În cazul unui condensator (sistem format din două conductoare, numite armături, separate 
între ele printr-un strat izolator), raportul dintre modulul sarcinii electrice a unei armături şi 
tensiunea la borne este constant şi reprezintă capacitatea electrică: 
    C=Q/U 
  Capacitatea condensatorului plan, format din două armături plane şi paralele, de suprafaţă 
S, separate printr-un dielectric de grosime d şi permitivitate  , se calculează cu relaţia: 
    C= S/d 
  Într-un circuit electric, orice grupare de n condensatoare se poate substitui cu un singur 
condensator, a cărui capacitate echivalentă se calculează astfel: 
      1/Cs=1/C1+1/C2+…+1/Cn (pentru legarea în serie),   Cp=C1+C2+…+Cn (pentru legarea în paralel) 
  În timpul încărcării unui condensator se înmagazinează o energie electrică W în câmpul 
electric dintre armăturile sale, având expresia: 
    W=CU2/2= QU/2= Q2/2C  
  Electricitatea este o disciplină complexă, care studiază, pe lângă fenomenele produse de 
sarcinile aflate  în repaus (electrostatica), pe cele produse  de  sarcinile în mişcare(electrocinetica 
şi electrodinamica).  
  În regim electrocinetic se neglijează radiaţia electromagnetică produsă de curenţii electrici, 
spre deosebire de electrodinamică – ramură a electromagnetismului, care studiază stările electrice 
şi magnetice variabile în timp. 
  Observație. În electrocinetică s-a convenit ca mărimile electrice continue să fie notate cu litere 
mari, iar cele variabile cu litere mici.  
  Sub acţiunea unui câmp electric, purtătorii de  sarcină electrică dintr-un  conductor  
electric de speţa I (metal) sau de speţa a II-a (electrolit) capătă o mişcare ordonată care formează 
curentul electric. 
   Purtătorii de sarcină electrică sunt electronii liberi din metale sau  ionii pozitivi şi negativi 
din electroliţi și gaze ionizate.  
  Metalele sunt formate dintr-o reţea regulată de ioni pozitivi, printre nodurile căreia se 
mişcă electronii liberii, rezultaţi prin punerea în comun a electronilor de valenţă.  
  Electroliţii sunt săruri topite sau soluţii de acizi, baze sau săruri, care în procesul de 
disociere electrolitică dau naştere la ioni pozitivi şi negativi mobili.  
  Ionizarea  gazelor se  poate  produce  prin descărcări electrice, iradiere cu  radiaţii 
ultraviolete, radiații X sau  , bombardare cu particule electrice, încălzire la temperaturi mari etc.  

  Sarcina electrică care  trece în unitatea de timp prin secţiunea transversală a unui 
conductor reprezintă intensitatea curentului electric, mărime fizică scalară exprimată matematic  
riguros prin derivata sarcinii electrice în raport cu timpul,  i=dq/dt.  
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  Pentru început, vom analiza regimul staționar, caz în care intensitatea curentului electric se 
exprimă prin relația simplă,  I =Q/t. 
  Un  rezistor electric se caracterizează în regim electrocinetic prin rezistenţa electrică, 
egală cu raportul dintre tensiunea la borne şi intensitatea curentului electric: 
    R=U/I 
  Un conductor liniar de lungime l, secţiune S şi rezistivitate   are rezistenţa electrică: 

    R=  l /S 

 Rezistenţa electrică a unui conductor metalic variază liniar cu temperatura: 
    R=R0(1+ t) 
unde   este coeficientul termic al rezistenţei. 
  Inversul rezistenţei electrice se numeşte conductanţă electrică, G=1/R, iar inversul 
rezistivităţii electrice poartă numele de conductivitate electrică,  =1/  . 

  Reţelele electrice sunt circuite compexe formate, în general, din dispozitive electrice pasive 
(rezistoare, bobine, condensatoare) şi active (surse electrice) interconectate între ele prin 
conductoare  electrice. 
  La o reţea electrică se pot distinge laturile(ramificațiile rețelei), nodurile (puncte în care se 
întâlnesc cel puţin trei laturi de reţea) şi ochiurile (contururi închise formate din laturi de reţea). 
  Pe baza legilor generale de conservare a sarcinii electrice şi a energiei, Kirchhoff a 
demonstrat în anul 1847 două teoreme pentru reţelele electrice, care îi poartă numele. 
Teorema I. Se referă la un nod de reţea. Suma algebrică a intensităţilor curenţilor electrici care se 
întâlnesc într-un nod de reţea este egală cu zero 
    I1 +I2+…+ Ii =0 
Teorema II. Se referă la un ochi de reţea. Suma algebrică a tensiunilor electromotoare de pe un 
ochi de reţea este egală cu suma algebrică a căderilor de tensiune de  pe acel ochi de reţea 
    E1 + E2 +…+ En = R1I1 +R2I2 +…+RnIn 
  Pentru determinarea  intensităţilor curenţilor electrici dintr-o  reţea formată L laturi şi N 
noduri, se procedează astfel : 
-se stabilesc în mod arbitrar sensurile de referinţă ale intensităţilor curenţilor electrici din laturile 
reţelei şi sensurile de parcurs ale ochiurilor de reţea; 
-se aplică teorema I în (N-1) noduri, considerându-se pozitive intensităţile pentru curenţii care 
intră în nod şi negative pentru curenţii care ies din nodul respectiv; 
-se aplică teorema II  în O=L-N+1 ochiuri de reţea independente, considerându-se pozitive 
tensiunile electromotoare şi căderile de tensiune ale căror sensuri de referinţă coincid cu sensul 
de parcurs al fiecărui ochi de reţea, în caz contrar se consideră negative; 
-se rezolvă sistemul de (L) ecuaţii liniare cu (L) necunoscute prin metoda substituţiei, reducerii 
sau cu ajutorul determinanţilor; soluţiile pozitive indică alegerea corectă pentru sensurile de 
referinţă ale curenţilor respectivi, cele negative arată că sensul real este opus sensului de referinţă 
arbitrar ales.  
  Din teorema a II-a a lui Kirchhoff rezultă imediat cunoscuta lege a lui Ohm pentru o 
porţiune de circuit, I=U/R, relaţie care poate fi transcrisă sub formă locală, j=  E, unde prin j=I/S 
s-a notat modulul densităţii de curent(sarcina electrică care trece în unitatea de timp prin unitatea 
de arie a secţiunii transversale a unui conductor).   
  Plecând de la analiza mișcării electronilor liberi prin conductoarele metalice, se poate 
deduce relația pentru vectorul densităţii de curent  j= -env, unde  e = 1,6.10-19C este sarcina 
elementară, iar n şi v reprezintă concentraţia, respectiv viteza de drift a electronilor.   
   Pentru un circuit simplu, format dintr-un rezistor de rezistenţă R şi o sursă electrică cu 
tensiunea electromotoare E şi rezistenţa internă r, legea lui Ohm se exprimă concis prin relaţia 
I=E/(R+r), care se poate obține prin aplicarea teoremei II a lui Kichhoff.  
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  Este bine de menţionat că, în anumite situaţii, rezolvarea reţelelor  electrice este mai 
comodă prin metoda curenţilor ciclici sau metoda potenţialelor nodurilor, bazate pe ecuaţii  
deduse din teoremele lui Kirchhoff.  
  O altă posibilitate pentru simplificarea  analizei circuitelor electrice constă în echivalarea 
grupărilor serie şi paralel a unor dispozitive electrice pasive sau active cu un dispozitiv unic de 
acelaşi tip, care produce aceleaşi efecte electrice.  
  Rezistenţa echivalentă pentru grupările serie şi paralel ale rezistoarelor se calculează cu 
relaţiile  

      Rs=


n

i 1

Ri,                  1/Rp=


n

i 1

1/Ri   

  Tensiunea electromotoare echivalentă  şi rezistenţa echivalentă pentru grupările de 
generatoare electrice se  calculează cu relaţiile: 

                       Es=


n

i 1

Ei,   rs=


n

i 1

ri , pentru conexiunea serie 

                       Ep=(


n

i 1

Ei / ri)/( 


n

i 1

1/ri),      1/rp=


n

i 1

1/ri , pentru conexiunea paralel  

  Mişcarea ordonată  a purtătorilor de  sarcină  electrică  este  asigurată  de  energia 
electrică produsă (debitată) de sursele electrice, W = QE = EIt, care este absorbită (disipată) de 
componentele rezistive, WR =QU= UIt= RI2t=U2t/R. Pentru un circuit simplu, 
W=EIt=(R+r)I2t=E2t/(R+r).  
  Puterea electrică se  defineşte  prin  raportul dintre  energia  electrică  şi  intervalul de  
timp, P=W/t = EI = (R+r)I2 = E2 /(R+r) (debitată de sursă), respectiv PR =WR/t=UI= RI2 = U2/R 
(disipată de rezistor). De remarcat că  tensiunea electromotoare(t.e.m.) a unei surse electrice 
reprezintă energia debitată  de sursă pentru deplasarea  unităţii de sarcină electrică pe întreg 
circuitul electric, E = W/Q. 
  În tehnica actuală se utilizează o gamă diversificată de surse electrice, care transformă în 
energie electrică  o energie oarecare, ca de exemplu: energie chimică(elemente galvanice şi 
acumulatoare electrice), energie mecanică(dinamuri şi alternatoare), energie 
termică(termoelemente), energie luminoasă(fotoelemente).   
  Randamentul electric al unei surse  este raportul dintre puterea utilă(furnizată la borne) 
şi puterea consumată(totală),   = Pu/Pc = R/(R+r).  

  Transferul maxim de putere, Pmax= E2/4r, se obţine pentru R = r, afirmație care se poate 
verifica prin calculul derivatei în raport cu R a puterii disipate și rezolvarea ecuației dPR/dR=0, aşa 
cum se procedează în analiza matematică la calculul punctelor de extrem ale unei funcţii. 
   Bilanţul energetic  pentru  un circuit electric este  exprimat prin  teorema conservării 
puterii: suma algebrică a puterilor debitate de sursele din reţea este egală cu suma puterilor 

disipate de componentele rezistive ale reţelei, 
n

k

 EkIk=
n

k

 RkI 2

k .  

  Teorema  conservării puterii   se  poate  deduce  din  teorema  a  doua  a  lui  Kirchhoff.        
O aplicaţie directă a teoremei conservării puterii este utilizarea bilanţului energetic pentru 
verificarea rezolvării corecte a reţelelor electrice.  
  În jurul conductoarelor parcurse de curenţi electrici, precum  şi al corpurilor magnetizate 
ia naştere  o  stare specială a  materiei denumită  câmp magnetic, care  se  poate  pune în evidenţă 
cu ajutorul piliturii de fier.   
  Astfel, un curent electric de intensitate I, care trece prin suprafața unui contur închis ( ) 
creează  în  jurul său un câmp magnetic, a cărui intensitate H se determină cu ajutorul relaţiei   

Biot-Savart,  H = 


Idlxr/4 r3. 
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  În particular, se obţin formulele : H=I/2 r ( pentru un conductor liniar de lungime 
infinită), H=I/2r (în centrul unei spire circulare de rază r), H=NI/l (în interiorul unui solenoid de 
lungime l, având N spire). 
  Pentru calculul intensităţii câmpului magnetic rezultant, produs de o distribuţie oarecare 
de curenţi electrici se foloseşte teorema de superpoziţie a câmpurilor magnetice în medii liniare şi 
izotrope  
     H=H1+ H2+…+ Hn 
  O buclă elementară de curent cu intensitatea I, care delimitează o suprafaţă plană S = Sn, 
orientată în spaţiu prin versorul n al normalei la suprafaţă, este echivalentă cu o foiţă magnetică 
(dipol magnetic), având momentul magnetic  m=I Sn .  
  Magnetizarea corpurilor se explică la nivel structural prin momentele magnetice 
elementare asociate mişcării particulelor încărcate electric din atom. Pentru caracterizarea stării 
locale de magnetizare a unui corp se defineşte intensitatea de magnetizare (magnetizaţia) prin 
formula  
    M=

0
lim
V

m/V=dm/dV 

care exprimă densitatea de volum a momentului magnetic.  
  În general, magnetizaţia se descompune într-o componentă temporală (determinată de un 
câmp magnetic exterior) şi o componentă permanentă (determinată de cauze interne) 
    M=Mt+Mp 
    Mt= m H, unde m este susceptibilitatea magnetică 

  Între inducţia magnetică B, intensitatea câmpului magnetic H şi magnetizaţia M, există 
relaţia  
    B=  0(H+M) 

care, în cazul mediilor liniare, fară magnetizaţie permanentă, capătă forma  
    B=  0(1+ m )H=  H 

  De  menţionat că, în relaţiile precedente,  = 0 r  este  permeabilitatea  magnetică  

absolută  a  mediului,  0=4 10-7 H/m este permeabilitatea magnetică absolută a vidului, iar r  

reprezintă permeabilitatea magnetică relativă a mediului (dată în tabele).  
  În funcţie de valoarea permeabilităţii magnetice relative, corpurile se clasifică în trei 
categorii: diamagnetice (  r< 1), paramagnetice ( r>1) şi feromagnetice ( r >>1).  

  Fluxul inducţiei magnetice este o mărime fizică scalară definită prin relaţia 
                                                       =B.S=BScos  

 Fluxul magnetic prin orice suprafaţă închisă este nul (teorema lui Gauss pentru câmpul magnetic). 
Această teoremă pune în evidență faptul că liniile unui câmp magnetic sunt închise. 
  O altă lege importantă din magnetism este cea a circuitului magnetic(legea lui Ampère), 
mai precis: integrala pe un contur închis(circulaţia) vectorului H este egală cu suma algebrică a 
intensităţilor curenţilor electrici care străbat suprafaţa delimitată de conturul de integrare  

                                                        H.dl = Ik 

  Membrul stâng al egalităţii se numeşte tensiune magnetomotoare(t.m.m.), iar membrul 
drept este cunoscut sub numele de solenaţie şi se măsoară în amperi-spiră. La calculul solenaţiei, 
curenţii se consideră pozitivi când sensul care înlănţuie conturul de integrare corespunde, după 
regula burghiului, cu  sensul de integrare. 
  Fluxul magnetic produs  de curentul care trece printr-un circuit electric este proporţional 
cu intensitatea curentului electric, coeficientul de proporţionalitate reprezentând inductanţa 
proprie a circuitului, L= /I. Inductanţa proprie a unui solenoid (bobine ) de lungime l şi secţiune 

S, având N spire, se calculează cu relaţia L=  N2 S/l.  

  Când două circuite electrice se află în apropiere, o parte  12 din fluxul magnetic produs de 
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primul circuit străbate cel de-al doilea circuit și reciproc, o parte  21 din fluxul magnetic produs de 

circuitul al doilea străbate primul circuit electric. Valoarea  comună  a  rapoartelor  M= 12 /I1=

12/I2   se numeşte inductanţă mutuală,  parametru legat de inductanţele proprii prin relaţia 
M=k(L1L2)1/2,  k  fiind coeficientul de cuplaj. 
  Câmpul magnetic al unei bobine  are o energie W=LI2/2, care este distribuită  cu densitatea 
w=W/V =HB/2,  predominant în spaţiul interior. 
  Un câmp magnetic de inducţie B acţionează asupra unui element de conductor dl ,  parcurs 
de  un curent electric cu intensitatea I ,  prin forţa electromagnetică 
    dF=IdlxB  
 dar  şi asupra unei sarcini electrice q care se mişcă cu viteza v, prin forţa Lorentz 
    F=qvxB  
  Particulele electrice de masă m şi sarcină q, care pătrund cu viteza v într-un câmp magnetic 
uniform de  inducţie B, descriu, sub acţiunea  forţei Lorentz,  traiectorii  elicoidale  cu raza  de  
giraţie  R=(mv sin )/qB  şi  perioada T=2 m/qB,  pasul  elicei  având  valoarea         h=(2 mvcos
 )/qB,  unde   este unghiul dintre v şi B. 
  Conductoarele parcurse de curenţi electrici interacţionează între ele prin forţe 
electrodinamice, datorate faptului că fiecare dintre ele se află în câmpul magnetic produs de 
celelalte.  
  Plecând de la expresia forţei  electromagnetice se poate demonstra uşor că două 
conductoare paralele de lungime l, aflate la distanţa r unul de altul şi parcurse de curenţii electrici 
cu intensităţile I1, I2, interacţionează între ele prin forţe electrodinamice având expresia                                                             
F= I1I2l / 2 r.  

  Inducţia electromagnetică este fenomenul de apariţie a tensiunii electromotoare într-un 
circuit electric străbătut de un flux magnetic variabil.  
  Legea inducţiei electromagnetice a fost descoperită de către Faraday și face parte 
integrantă din sistemul de ecuaţii a lui Maxwell. Tensiunea electromotoare indusă într-un circuit 
electric este egală în modul, dar de semn contrar, cu viteza de variație a fluxului magnetic prin 
suprafața acelui circuit,  
                                                        e = - d /dt  

   Conform regulii lui Lenz, tensiunea  electromotoare şi curentul indus au un astfel de sens, 
încât fluxul magnetic produs de curentul indus se opune totdeauna variaţiei fluxului magnetic 
inductor. 
  Autoinducţia  este  un caz  particular de  inducţie  electromagnetică, mai  precis, este 
fenomenul de  apariţie într-un circuit electric a unei tensiuni electromotoare datorită variaţiei 
intensităţii curentului electric din acel circuit, 
                                                 e= - d /dt = - Ldi/dt 

unde L este inductanța proprie a circuitului. 
  Dacă motoarele electrice sunt acţionate de forţele de interacţiune dintre rotor(partea 
mobilă) şi stator(partea fixă), care produc cuplul activ, în schimb generatoarele electrice 
funcţionează pe baza fenomenului de inducţie electromagnetică, forţele de interacţiune dintre 
rotor şi stator creând cuplul rezistent.  
  Pentru a fi puse în mişcare, generatoarele electrice trebuie cuplate cu motoare, turbine sau 
alte sisteme de acţionare.  
  Maşinile electrice de curent continuu sau alternativ sunt reversibile putând funcţiona atât 
în regim de motor, cât şi în regim de generator. 
  Spre  deosebire  de  curentul  electric  continuu,  cel  alternativ  îşi  schimbă  periodic 
polaritatea, fiind produs de generatoare electrice numite alternatoare.  
  Curentul  electric  continuu  poate fi transformat  în  curent  alternativ  cu  ajutorul 
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invertoarelor electronice, iar redresoarele electronice asigură conversia curentului alternativ în 
curent continuu. 
  Teoremele lui Kirchhoff  în curent alternativ se aplică pentru valorile instantanee 
(momentane) ale tensiunilor şi intensităţilor curenţilor electrici, descrise prin expresii sinusoidale 
de forma: 
   u=Um sin ( t +  0),      i=Im sin  t 

unde s-au notat cu (Um= 2 U, Im= 2 I) – valorile maxime (amplitudinile) pentru tensiune şi 
intensitate, (U,I) - valorile efective (indicate de  aparatele  de  măsură), ( t+ 0,  t) - fazele,       

0 – diferenţa de fază dintre tensiune şi curent,  =2  =2 /T- pulsaţia,  =1/T-frecvenţa,       T-
perioada. 
  Pe lângă metoda analitică de rezolvare a unei reţele de curent alternativ se utilizează şi      o 
metodă grafică cu ajutorul fazorilor. Fazorul este un vector asociat unei mărimi sinusoidale, având 
modulul egal cu amplitudinea sau valoarea efectivă  şi care face cu axa de referinţă un unghi egal 
cu faza iniţială. 
   Pentru mărimile sinusoidale, operaţiile de adunare, scădere şi înmulţire cu un număr  se 
transpun în operaţii corespunzătoare pentru fazori. Derivarea unei expresii sinusoidale se reduce 
la o amplificare cu   şi o rotire cu  /2 rad a fazorului asociat, iar operaţia inversă de integrare, 
înseamnă o împărţire cu     şi o rotire cu - /2 rad a fazorului respectiv.  
  În tabelul care urmează, se prezintă sintetic comportamentul rezistorului, bobinei şi 
condensatorului în curent alternativ, precum şi al circuitelor RLC serie şi paralel.   
 
 Relaţii între valori 

instantanee 

Relaţii între valori efective Defazaj(rad) 

Rezistor u=Ri (legea lui Ohm) U=RI,   0=0 

Bobină u =Ldi/dt (legea lui Faraday) 

L- inductanţă(H) 

U=XL.I,  XL= L   

  reactanţă inductivă( ) 

 0= /2 

Condensator i =dq/dt =Cdu/dt, u=q/C 

C- capacitate electrică(F) 

U=XC.I, XC=( C)-1   

  reactanţă capacitivă( ) 

 0= - /2 

Circuit 

serie RLC 

u =uR+uL+uC (legea  a  doua a 

lui Kirchhoff ) 

U=ZI,  Z=[R2+( XL-XC )2]1/2 

impedanţă( )   

tg 0 = 

 (XL- XC)/R 

Circuit 

paralel RLC 

i =iR+iL+iC ( prima lege a  lui 

Kirchhoff ) 
U=ZI, Z=[R-2 +(X 1

L - X 1

C )2]-1/2   

impedanţă( ) 

tg 0  =  

R(X 1

L - X 1

C )  

 
  O analiză elegantă a circuitelor electrice în regim armonic(sinusoidal) se poate face prin 
transcrierea în complex a teoremelor lui Kirchhoff   

                                                                 I 1 +I2+…+ In =0,   
                                            E1 + E2 +…+ En =Z1I1 +Z2I2 +…+ZnIn 
unde prin litere cursive s-au notat intensităţile curenţilor electrici, tensiunile electromotoare ale 
surselor electrice, respectiv impedanţele elementelor de circuit  în reprezentarea complexă, cu 
menţiunea că  unii autori preferă notaţia cu litere mari subliniate.  
  Demonstraţia matematică se bazează pe faptul că mulţimea expresiilor sinusoidale prin 
care sunt exprimate mărimile electrice ale curentului alternativ, mulţimea fazorilor şi mulţimea 
numerelor complexe formează spaţii vectoriale izomorfe în raport cu adunarea şi înmulţirea cu 
scalari.  
  Mai precis, unei mărimi sinusoidale x=Xmsin( t + ) i se asociază mărimea complexă     X= 
Xej =X(cos +sin ), unde X este valoarea efectivă,  reprezintă faza iniţială, iar prin j s-a notat 
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unitatea imaginară, j2=-1.  
  În cazul reprezentării în complex a mărimilor electrice, pentru o porţiune de circuit, se pot 
scrie relațiile: 
         Z=R+j(XL–XC)=Zej 0 , în particular ZR=R(rezistor), ZL=jXL(bobină), ZC= -jXC(condensator) 

  Grupările serie şi paralel de impedanţe în complex pot fi substituite prin impedanţe 
echivalente  în complex, care pot  fi calculate după aceleași reguli ca cele folosite în cazul 
curentului continuu  la grupările de rezistențe serie, respectiv paralel.  
   Inversul impedanţei complexe se numeşte admitanţă complexă,  a cărei formulă de calcul 
se determină astfel:     Y=1/Z = [R+j(XL–XC)]-1 = G-jB,  unde G=R/(R2+X2) se numește conductanţă,   
B=X/(R2+X2) are semnificația de susceptanţă,  iar  X=XL-XC reprezintă  reactanţa. 
  Un circuit serie RLC (elementele R și X sunt legate în serie) se poate transforma într-un 
circuit paralel echivalent (elementele G și B sunt legate în paralel).  
Conexiune inversă. Analizaţi în complex circuitele serie şi paralel RLC. 
  Se spune că un circuit electric de curent alternativ se află la rezonanţă dacă tensiunea la 
borne este în fază cu intensitatea curentului electric. Din condiţia 0 =0, se obţine relaţia lui 

Thomson pentru calculul perioadei şi frecvenţei de rezonanţă a circuitelor serie și paralel de 
curent alternativ: 
    T0=1/ 0=2 (LC)1/2 
  Puterea în curent alternativ este de patru tipuri: instantanee, activă, reactivă și aparentă. 
De exemplu, puterile pentru circuitul serie RLC se pot defini astfel: 
*putere instantanee,  p= ui, [p]SI=watt; 
*putere activă (putere disipată  în rezistenţa circuitului), P=UIcos 0 =RI2=GU2, [P]SI=watt ; 

* putere  reactivă (putere schimbată periodic între câmpul electric şi câmpul magnetic),  
 Pr= UIsin 0 =XI2=BU2, [Pr]SI=VAR=volt-amper reactiv; 

*putere aparentă sau totală, S =UI=ZI2, [S]SI =VA=volt-amper. 

 Se pot deduce uşor relaţiile între puteri: P= S cos 0 , Pr=S sin 0 , S2 = P2+P 2

r .  

Obsevație.  Relațiile dintre puterile activă, reactivă și aparentă se deduc ușor din triunghiul 
puterilor. 
  În practică, transportul energiei electrice se face prin reţele trifazate în conexiune stea sau 
triunghi, care sunt mai avantajoase decât rețelele monofazate, deoarece, la aceeași putere electrică 
transmisă, consumul de material pentru conductoare este mai redus . 
  Montajul stea se obţine prin legarea sfârşitului fiecărei faze (X, Y, Z) la  un conductor 
comun, numit conductor de  nul, iar  începuturile fazelor (A, B, C) sunt  legate la conductorii de 
linie.  
  Montajul în triunghi se obţine prin legarea sfârşitului fiecărei faze cu începutul fazei 
următoare la cele trei conductoare de linie.  
  În cazul reţelei trifazate simetrice şi echilibrate, în care circuitele electrice generatoare sunt 
identice,  precum şi circuitele electrice receptoare sunt identice, se pot scrie următoarele relaţii 
pentru tensiunile şi intensităţile curenţilor de linie şi de fază: 
- pentru montajul în stea, Ul=31/2 Uf, Il=If ; 
- pentru montajul în triunghi, Ul=Uf, Il=31/2 If. 
   Puterile unui circuit trifazat simetric şi echilibrat sunt de trei ori mai mari decât  puterile 
corespunzătoare unei faze: 
                                  P=3Uf If cos 0 =31/2 Ul Il cos 0 (putere activă) 

                                  Pr= 3Uf If sin 0 = Pr= 31/2 Ul Il sin 0 (putere reactivă) 

                                  S=3Uf If=31/2 Ul Il (putere aparentă)  
 Energia curentului electric trifazat (generat în centralele electrice la tensiuni de 6 -20 kV) 
este transmisă prin intermediul unor transformatoare ridicătoare de tensiune la linii de transport 
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sub tensiuni foarte înalte (110 kV, 220 kV, 400 kV) pentru ca pierderile să fie cât ma mici. Astfel de 
tensiuni fiind extrem de periculoase,  în stațiile de transformare și centrele  de distribuire a 
energiei electrice la cosumatori se coboră tensiunea pănă la valori  de ordinul sutelor de volți, cele 
mai cunoscute  fiind Ul /Uf  = 380 V/ 220 V. 
   Numai în regim static sau staţionar câmpul magnetic poate fi separat de câmpul electric. În 
regim variabil, câmpurile electrice şi magnetice  se  generează reciproc şi formează împreună 
câmpul electromagnetic.  
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                                                        5. Câmpul electromagnetic  
 
 Spre deosebire de interacţiunile de contact dintre corpuri, forţele cu acţiune la distanţă se 
exercită prin intermediul câmpurilor (gravitaţional, electric, magnetic, electromagnetic). O 
deosebită importanţă o are câmpul electromagnetic, mai ales în telecomunicaţii, domeniu care se 
ocupă cu transmiterea la distanţă a informaţiilor. 
  Câmpul electromagnetic este rezultatul cuplării câmpurilor variabile electric şi magnetic, 
care se generează reciproc şi se propagă în spaţiu prin unde electromagnetice. Mai precis, câmpul 
electromagnetic este un ansamblu format dintr-un câmp electric variabil şi un câmp magnetic 
variabil care oscilează în fază şi se generează reciproc. 
   Bazele electromagnetismului au  fost  puse de fizicianul englez James Clerk Maxwell (1831-
1879), care este considerat, alături de Isaac Newton şi Albert Einstein, unul din cei mai prodigioşi 
savanţi din toate timpurile.  
  Pornind de la ideile lui M. Faraday,  J.C. Maxwell a elaborat în lucrarea „Tratat despre 
electricitate şi magnetism” teoria macroscopică a câmpului electromagnetic pentru corpurile în 
repaus, teorie pe care H. Hertz a extins-o apoi la corpurile în mişcare.  
  Fără a intra  în  amănunte, uşor  de  găsit  în  lucrările de  specialitate  de  către  cei  
interesaţi, se  menţionează   că  evoluţia concepţiei  despre  câmpul electromagnetic a cunoscut şi 
alte etape, precum: 
*teoria clasică a electronilor (electrodinamica microscopică clasică), elaborată de H. A. Lorentz, 
pornind de la structura discontinuă a substanţei la scară atomică 
*teoria electrodinamică relativistă, care a revizuit conceptele electrodinamicii clasice, 
macroscopice şi microscopice pe baza teoriei relativităţii restrânse 
*teoria electrodinamică cuantică, rezultată prin aplicarea teoriei cuantice la câmpul 
electromagnetic.  
 La baza teoriei lui Maxwell asupra câmpului electromagnetic stau  principii obţinute pe cale 
experimentală: 
*În jurul unui câmp magnetic variabil în timp ia naştere un câmp electric ale cărui linii sunt 
închise. 
*În jurul unui câmp electric variabil în timp ia naştere un câmp magnetic ale cărui linii sunt 
închise. 
  Altfel spus, spaţiul ocupat de un câmp electric variabil este simultan ocupat şi de un câmp 
magnetic variabil, care se propagă din aproape în aproape atât în substanţă, cât şi în vid. 
  În aplicaţiile curente, câmpul electromagnetic este descris suficient de bine prin sistemul 
de ecuaţii liniare  cu derivate parţiale,  elaborat de către Maxwell: 
1a.             div D = ·D =   

2a.             div B =  ·B = 0 
3a.              rot E =× E = -  B/ t 
4a.              rot H =  × H = j +  D/ t 
unde se presupune că notațiile pentru mărimile fizice sunt cunoscute, iar operatorii divergență și 
rotor aplicați unei mărimi fizice vectoriale se obțin formal prin   produsul scalar, respectiv 
produsul vectorial, dintre  operatorul gradient (  = i 𝜕x/ x +j 𝜕y/ y + k 𝜕z/ z ) și mărimea 
fizică vectorială.    
  Formele integrale corespunzătoare ecuațiilor precedente  sunt: 

1b.   D·dA =   dV        ( legea lui Gauss pentru câmpul electric)         

2b.  B·dA = 0 (legea lui Gauss pentru câmpul magnetic )   

3b.  E·dl = - 
dt

d
  B·dA ( legea lui Faraday sau legea inducţiei electromagnetice) 
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4b.  H·dl =   j·dS + 
dt

d
  D·dA (legea Maxwell-Ampère) 

  Prin utilizarea teoremei lui Stokes şi a teoremei lui Gauss-Ostrogradsky,  se poate 
demonstra echivalenţa celor două sisteme de ecuaţii.  
   Pentru descrierea  completă a câmpului electromagnetic, la sistemul elaborat de Maxwell  
se adaugă relaţiile de material  
                                                   D= E,      B= H 

valabile pentru mediile cu polarizare liniară şi fără polarizare spontană. 
 Este  bine  de  precizat   semnificaţia unor  notaţii  şi   noţiuni  utilizate  în  teoria  
câmpurilor  vectoriale.  
   Integralele de tipul   

                                                   E·dA,  E·dl 

reprezintă  fluxul  vectorului E = i Ex + j Ey + kEz  printr-o suprafaţă închisă, respectiv circulaţia 
acestui vector pe o curbă închisă.   
  Se  consideră  că  divergenţa  unui câmp  vectorial     
                                             div E =  ·E  =  𝜕𝐸x/ x + 𝜕𝐸y/ y + 𝜕𝐸z/ z   
măsoară productivitatea pe unitatea de volum a surselor câmpului într-un punct oarecare din 
spaţiu.  
Sursele de câmp  pot  fi  pozitive(izvoare)  sau  negative(puţuri), după cum divergenţa este 
pozitivă, respectiv negativă.   
  Dacă divergenţa este nulă în orice punct din spaţiu, atunci câmpul nu are surse. Un astfel de 
câmp se numeşte solenoidal. Orice  câmp  solenoidal  este  rotorul  unui  câmp  vectorial  numit  
potenţialul  vector  al  câmpului  respectiv.   
  Un  câmp  vectorial  E  se  numeşte  irotaţional  dacă  rotorul  câmpului  
           rot E =× E = i(𝜕𝐸z/ y -  𝜕𝐸y/ z) + j(𝜕𝐸x/  z -  𝜕𝐸z/  x) + k(𝜕𝐸y/ x -  𝜕𝐸x/ y) 
este nul în orice punct din spaţiu,  × E = 0.  
   Un câmp irotaţional  se poate  calcula prin gradientul unui potenţial scalar luat cu semn 
schimbat.  Suprafeţele caracterizate prin potenţial scalar constant se numesc suprafeţe 
echipotenţiale.   
 Circulaţia unui câmp irotaţional este nulă, aşa cum rezultă din aplicarea teoremei lui Stokes.  
    Vectorii unui câmp irotaţional E(x, y,z) sunt tangenţi la liniile de câmp,  care se pot 
determina din relaţia diferenţială vectorială, E×dr = 0, sau ca soluţii ale sistemului diferenţial   
                                                      dx/ xE =dy/ yE =dz/ zE  

  Spectrul unui câmp vectorial oferă o imagine de ansamblu, nu numai asupra orientării 
vectorilor câmpului, ci şi despre modulul acestora, evaluat prin densitatea liniilor de câmp.  
 Pentru deducerea ecuaţiilor undelor electromagnetice se consideră cazul unui mediu 
omogen, izotrop şi fără distribuţie de sarcină electrică( =constant,  =constant,  = 0). Prin 

aplicarea operatorului rotor ecuaţiilor (3a) şi (4a), precum şi substituirea unor termeni rezultaţi 
din ecuaţiile (1a) şi (2a),  se obţin relaţiile 

                                   ΔE - 
t2

2




(E) = 0 ,     ΔH - 

2

2

t


(H) = 0 

 unde Δ reprezintă operatorul lui Laplace 

                                                              Δ = 
2

2

x


 + 

2

2

y


 + 

2

2

z


.  

  Viteza de propagare a undei electromagnetice se poate calcula cu formula 

                                                              v = 1/(  ) 2/1     
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    Pentru unda electromagnetică plană, care se propagă în sensul pozitiv a axei Ox, se obţin 
soluţii de forma 

                                                                 E =E 0 sin 2 (t/T – x/ ) 

                                                                 B = B 0 sin 2 (t/T – x/ ) 

unde T este perioada, iar  = vT reprezintă lungimea de undă. 
 Într-un mediu omogen şi izotrop, vectorii E şi B oscilează în fază şi sunt perpendiculari atât 
între ei, cât şi pe viteza v de propagare a undei electromagnetice, fiind legaţi prin relaţia vectorială 
                                                                E =B × v 
   Viteza de propagare a undelor electromagnetice în vid se calculează cu relaţia  
                                                           c =1/( 0 0)1/2  3.108m/s 

în care s-au folosit notaţiile 0, 0  pentru permitivitatea electrică absolută a vidului,  respectiv 

permeabilitatea magnetică a vidului.  Într-un mediu omogen oarecare, viteza de propagare a 
undelor electromagnetice are expresia  
          v  =1/( 0 r 0 r)1/2 = c/( r r)1/2 

unde r reprezintă permitivitatea electrică relativă a mediului, iar r este permeabilitatea 

magnetică relativă a mediului. Raportul n=c/v defineşte indicele absolut de refracţie al mediului 
de propagare.  
   Densitatea de energie a câmpului electromagnetic se poate calcula astfel 
                                                         w = E·D/2 +H·B/2 = ( E2 + H2) / 2 

  Relaţia vectorială   Y = E× H  defineşte  vectorul  Poynting,  al cărui modul are  semnificaţia 
de energie  transmisă  de  unda  electromagnetică  în unitatea de timp  prin  unitatea  de  suprafaţă  
dispusă  perpendicular  pe direcţia de propagare.  
 Fluxul vectorului  Poynting  printr-o suprafaţă S  exprimă energia transportată de unda 
electromagnetică în unitatea de timp prin suprafaţa respectivă 

                                                                  ( E× H )·dS  =  
dt

d
(W)  

  Pentru intensitatea undei electromagnetice se obţin expresiile 

                                                             I =  
S

1

dt

d
(W) = ǀE× Hǀ = v w  

unde  w este densitatea de energie a câmpului electromagnetic, iar v este modulul vitezei de 
propagare.  
 O clasificare a undelor electromagnetice se poate face  fie după fenomenul care stă la baza 
producerii lor, fie după lungimea lor de undă.  
  După modul de producere, undele electromagnetice se întâlnesc sub denumirile: 
•radiaţii hertziene - unde electromagnetice datorate oscilaţiei electronilor în circuite oscilante LC 
sau în cavităţi rezonante.  
•radiaţii termice - unde electromagnetice emise prin transformarea energiei termice a unui  corp 
în energie electromagnetică. 
•radiaţii de frânare - unde electromagnetice care apar la frânarea bruscă a electronilor sau a 
altor particule electrice  într-o substanţă. 
•radiaţii de sincrotron - unde electromagnetice emise de particule electrice atunci când  sunt 
accelerate în câmp magnetic. 
   Cea mai uzuală clasificare a undelor  electromagnetice se face după frecvenţă  sau  
lungimea de undă în vid( =c/ ),  în următoarele  tipuri: 
1. Undele radio - au un domeniu de frecvenţă cuprins între zeci de Hz până la 1 GHz, ceea ce 
corespunde unor lungimi de undă de la 30cm până la 30 km .   
  Din această categorie fac parte: undele lungi (30km…750m), medii(750m…50m), 
scurte(50m…10m) şi ultrascurte (10m…30cm).  Utilizare: transmisii radio şi TV. 
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2. Microundele - au lungimea de undă cuprinsă între 1mm  și 30cm. Corespunzător, spectrul de 
frecvenţă aparține domeniului 109…3·1011Hz.  Utilizare: sisteme de telecomunicaţii, radar, 
cuptoare cu microunde, cercetare ştiinţifică. 
3. Radiaţia infraroşie - sunt  radiaţii  electromagnetice  având  lungimea  de  undă  cuprinsă  între          
7,6.10-7m  și 10-3m, iar  frecvențele se află în domeniul 3·1011…4·1014Hz.  
  Ele sunt produse în general de corpurile încălzite. Spectrul radiaţiilor emise depinde de 
temperatura corpului. Sunt puternic absorbite de apă şi sol, producând încălzirea acestora. 
Utilizare: electronică, calculatoare, industrie (sisteme de măsurare a temperaturii). 
4. Radiaţia vizibilă -  reprezintă   undele electromagnetice a căror lungime de undă este cuprinsă 
aproximativ în intervalul  7,6.10-7m…4.10-7m.  Sunt emise de Soare, stele, lămpi cu filamente 
incandescente, tuburi cu descărcări în gaze, arcuri electrice etc. 
5. Radiaţia ultravioletă  - este  radiaţia  electromagnetică cu domeniul aproximativ al lungimilor 
de undă   cuprins în intervalul de  valori  6 ·10-10m... 4·10-7m.  Este radiaţia emisă de atomi şi 
molecule în timpul  descărcărilor electrice în gaze, dar şi de Soare sau substanţele gazoase aflate la 
temperaturi înalte.  
  Ele au proprietatea de a disocia moleculele unor substanțe, ca de exemplu oxigenul(având 
ca efect formarea ozonului). Stratul de ozon, format în atmosferă la înălţimea de circa 30 km, 
absoarbe puternic radiaţiile ultraviolete. Cele care ajung la suprafaţa terestră ne bronzează pe  
timpul verii.   
6. Radiaţia X (sau Röentgen) - este radiaţia electromagnetică emisă prin tranziţiile electronilor 
între nivele energetice interioare ale atomilor sau la frânarea electronilor puternic acceleraţi - la 
contactul cu un material oarecare. Are un domeniu de lungimi de undă cuprins aproximativ între 
10-12m și 6·10-10m. 
   Datorită frecvenței ridicate și puterii  mari de pătrundere prin diverse substanţe, au 
diverse utilizări: studiul cristalelor, în defectoscopie(detectarea defectelor de structură ale unor 
materiale), în medicină(radiografii, radioscopii, distrugerea celulelor canceroase). 
7. Radiaţia  - este radiaţia electromagnetică cu lungimea de undă mai mică de 10-12m. Ele sunt 

emise la tranziţiile nucleelor atomice de pe un nivel energetic superior pe unul inferior, dar şi în 
procesele de dezintegrare radioactivă a unor nuclee sau la frânarea unor particule electrice rapide 
atunci când trec printr-un strat de substanţă. Sunt nocive pentru organisme, producând boala de 
iradiere atunci când depăşesc doza maximă admisă. 
  Pământul primeşte din spaţiul extraterestru radiaţii electromagnetice cuprinse într-un 
domeniu larg de frecvenţe,însă din energia totală a radiaţiilor la nivelul superior al atmosferei  
doar 23% ajunge la suprafaţa terestră (în special prin “ferestrele” herţiană şi optică), restul 
revine radiaţiei reflectate de straturile înalte ale atmosferei. 
  În continuare, se prezintă sintetic cel mai simplu mijloc tehnic utilizat  pentru emisia și 
captarea  undelor electromagnetice.  
  Oscilaţiile electrice apar la descărcarea unui condensator printr-o bobină, atunci când 
rezistenţa totală a circuitului oscilant verifică relaţia  
                                                               R<2(L/C)1/2. 
 Perioada şi frecvenţa proprie a circuitului oscilant se calculează cu formula lui Thomson 
                                                           To=1/νo =2π(LC)1/2. 
  Circuitul oscilant închis nu radiază energie în spaţiul din jurul său, deoarece câmpul electric 
este localizat cu precădere în spaţiul dintre armăturile condensatorului, iar câmpul magnetic este 
concentrat în interiorul bobinei.  
  Pentru extinderea în spaţiu a câmpurilor electric şi magnetic se îndepărtează armăturile 
condensatorului şi se întind spirele bobinei, obţinându-se circuit oscilant deschis,  capabil să 
radieze energie electromagnetică în mediul  înconjurător.  
  Cel mai simplu circuit oscilant deschis este dipolul,  un conductor liniar cu parametrii L şi C  
distribuiţi, care generează unde electromagnetice, atunci când se află în regim electric variabil, 
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mai ales la frecvenţe înalte. 
   În jurul unui dipol activ, există un câmp electromagnetic care oscilează periodic cu 
frecvenţa curentului alternativ din dipol.  
  În practică, dipolul este folosit ca antenă, pentru a radia în spaţiu sau pentru a capta unde 
electromagnetice de o anumită frecvenţă. Ca orice circuit oscilat, antena are  o frecvenţă proprie 

0 de oscilaţie, care este invers proporţională cu lungimea conductorului. Pentru ca energia undelor 
electromagnetice să aibă valori mari, trebuie ca frecvenţa oscilaţiilor cu care este excitată antena 
să fie egală cu frecvenţa ei proprie 0. 
   Dipolul izolat faţă de pământ este de tip semiundă(λ0 =2l), iar cel cu un capăt izolat și 
celălalt pus la pământ este de tip sfert de undă(λ0 =4l), unde  λ0  reprezintă lungimea de undă 
proprie, iar l este lungimea dipolului.   
  În radiocomunicaţii se utilizează diverse alte scheme constructive pentru antene, cele mai 
cunoscute fiind antenele Yagi şi cele parabolice. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







37 

 

                                                                       6. Optica 
 
  Optica  este o parte a fizicii care studiază lumina, mai  precis,  a  radiaţiei  din domeniul 
vizibil(cu lungimea de undă cuprinsă între 4·10-7 m şi 7,6·10-7 m),  infraroşu (10-3m…7,6·10-7m) şi 
ultraviolet (4·10-7m…6 ·10-10 m).   
  În funcţie de modelul adoptat pentru studiul luminii, optica se divide în: 
- optică geometrică(operează cu raze de lumină – fascicule foarte înguste); 
- optică ondulatorie (operează cu unde electromagnetice) ;  
- optică fotonică(operează cu fascicule de fotoni).  
  Fenomenele din optică în care se manifestă preponderent aspectul ondulatoriu al luminii 
(reflexia, refracţia, interferenţa, difracţia, polarizarea) pot fi analizate cu ajutorul teoriei clasice a 
câmpului electromagnetic. În schimb, unele fenomene ca efectul fotoelectric extern, efectul 
Compton, emisia şi absorbţia luminii, nu pot fi explicate riguros decât în cadrul electrodinamicii 
cuantice.  
  Atomii substanţei emit şi absorb energie în porţii discrete  =h (cuanta de energie), unde 
  este frecvenţa radiaţiei, iar h=6,62. 10-34Js reprezintă constanta lui Planck.  Fotonul este 
particula elementară a câmpului electromagnetic, care  nu  poate  exista  decât  în  mişcare (viteza  
în vid  este  constanta universală c = 2,9979. 108m/s), având  energia  =h  şi impulsul p=h/ . 

 Într-un mediu cu permitivitatea electrică absolută  = 0 r şi permeabilitatea magnetică 

absolută  = 0 r , formula de calcul a vitezei, v = 1/( 0 r 0 r )1/2 = c /( r r )1/2,  îşi 

pierde valabilitatea, deoarece  mărimile r , r , obţinute în câmpuri electrice şi magnetice statice, 

depind de frecvenţă.   
  Raportul  n = c /v dintre viteza luminii în vid şi viteza luminii într-un  mediu transparent 
defineşte indicele de refracţie absolut al mediului respectiv.  
  Măsurătorile efectuate asupra radiaţiilor luminoase fac obiectul fotometriei.  
Caracterizarea luminii din punct de vedere al evaluării obiective cu aparate de măsură se face cu 
ajutorul mărimilor energetice, iar, dacă evaluarea se face  pe baza perceperii acesteia de către 
ochiul uman, atunci se obţin mărimile fotometrice(luminoase).  
  Sursele de lumină sunt corpuri care emit radiaţii în cursul unor procese termice, chimice, 
descărcări electrice în gaze etc. Pentru simplificarea studiului, sursele de lumină de dimensiuni 
mici se pot considera ca fiind punctiforme.  
  Dacă se consideră o sferă de rază r centrată pe sursa punctiformă S, atunci o suprafaţă 
conică delimitează în interior un unghi solid a cărui valoare se calculează cu relaţia   =A/r2, 
unde A este aria calotei sferice. Unitatea de măsură pentru unghiul solid este steradianul(sr). 
* Energia  care străbate în unitatea de timp o secţiune oarecare a unui con în  vârful căruia se află o 
sursă  punctiformă S, se numeşte flux de energie radiantă : 
                       e=W/t  ; [ e]SI= W  

*Intensitatea energetică a unei surse punctiforme se defineşte ca fluxul de radiaţie emis în 
unitatea de unghi solid  
                                                              Ie= e/   ; [Ie]SI=W/sr 

*Iluminarea energetică a unei suprafeţe elementare este fluxul de radiaţie care cade normal pe 
unitatea de arie: 
                         Ee= e/A ; [Ee]SI=W.m-2 

  Evident  Ee=Ie/r2, la incidenţă normală, iar, dacă fasciculul de lumină cade înclinat pe 
suprafaţă, axa conului formând unghiul   cu normala la suprafaţă,  atunci relaţia precedentă 
trebuie scrisă forma generală, Ee = (Ie cos  )/r2 . 
*Sensibilitatea spectrală relativă a ochiului uman este definită prin relaţia: 
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                            V= eo / e 

unde eo este fluxul energetic al  radiaţiei cu lungimea de undă  =550 nm (la care sensibilitatea 

ochiului uman este maximă) iar e este fluxul energetic al  radiaţiei cu lungimea de undă   care 

produce aceeaşi senzaţie vizuală ca şi eo .  

  Este bine de menţionat că  sensibilitatea spectrală relativă a ochiului uman 
corespunzătoare vederii diurne diferă faţă de cea definită la vederea nocturnă(crepusculară). 
*Fluxul luminos se defineşte prin relaţia, =KV e, unde constanta K = 675 lm/W poartă numele 

de echivalent fotometric al radiaţiei. Unitatea de măsură a fluxului luminos se numeşte lumen(lm). 
*Intensitatea luminoasă a unei surse punctiforme este fluxul luminos emis la unitatea de unghi 
solid: 
                           I= /   

  Intensitatea luminoasă a fost aleasă în SI ca mărime  fundamentală a fotometriei, a cărei 
unitate de măsură în SI  este candela (cd).  
*Iluminarea luminoasă este fluxul luminos incident pe unitatea de arie : 
                           E= /A=(Ie cos  )/r2  

Unitatea de măsură în SI pentru iluminarea luminoasă se numeşte  lux(lx). 
  Direcţiile de propagare a luminii se numesc raze de lumină. Un ansamblu de raze  formează 
un fascicul de lumină, care poate fi  paralel sau  conic (convergent, divergent) după cum razele 
sale sunt paralele sau  se intersectează într-un punct.  
   În  cazul unui fascicul  convergent, razele de  lumină  intră într-un punct, iar,  dacă 
fasciculul este divergent, atunci razele de lumină ies într-un punct.  
  Optica geometrică studiază comportarea razelor de lumină pentru a determina formarea 
imaginii obiectelor de către sistemele optice.  
  Un sistem optic este stigmatic dacă asigură o corespondenţă biunivocă între punctele 
obiectului şi punctele imaginii, astfel încât imaginea să fie perfect asemănătoare obiectului. Altfel 
spus, orice fascicul conic care pleacă de la punctele luminoase ale obiectului trebuie să rămână 
conic şi după trecerea sa prin sistemul optic.  
  Un punct luminos al obiectului şi corespondentul său în imagine se numesc puncte 
conjugate optic. Punctele imaginii pot fi reale sau virtuale după cum se formează la intersecția 
razelor emergente din sistemul optic, respectiv se formează la intersecţia prelungirilor razelor 
emergente.  
  În practică, datorită puterii de rezoluţie limitate a ochiului uman, pentru ca imaginea să 
aibă claritate acceptabilă, este suficient ca sistemele optice să asigure un stigmatism aproximativ, 
mai precis,  punctelor luminoase obiect să le corespundă pete luminoase în imagine suficient de 
mici pentru a fi percepute ca distincte. 
   În acest scop, sistemele optice sunt astfel construite încât să fie   parcurse de fascicule 
paraxiale, adică de fascicule înguste, învecinate şi puţin înclinate faţă de axul optic(care coincide 
de obicei cu axa de simetrie a sistemului). Se spune, în acest caz, că sunt asigurate condiții ca 
sistemul optic să funcționeze în aproximaţia  lui Gauss sau aproximaţia paraxială.  
   Legile de bază ale opticii geometrice sunt: 
•Legea propagării rectilinii a luminii – într-un mediu transparent şi omogen, lumina se propagă 
în linie dreaptă. 
•Legea independenţei fasciculelor de lumină – mai multe fascicule de lumină care se 
intersectează îşi continuă drumul fără să se influenţeze reciproc. 
•Legea reversibilităţii razelor de lumină – traiectul unei raze de lumină nu se modifică atunci 
când se inversează sensul de propagare. 
•Legile reflexiei şi refracţiei luminii. Amintim că prin reflexie se înţelege fenomenul de 
întoarcere  a razelor de lumină în mediul din care provin, atunci când întâlnesc suprafaţa de 
separaţie a două medii diferite. Refracţia este fenomenul de schimbare a direcţiei de propagare a 
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unei raze de lumină la traversarea suprafeţei de separaţie dintre două medii transparente diferite.  
  Aceste fenomene se supun următoarelor legi:  
10. Raza reflectată şi raza refractată se află în planul de incidenţă definit de raza incidentă şi 
normala la suprafaţa separatoare, dusă în punctul de incidenţă. 
20. Unghiul de reflexie este egal cu unghiul de incidenţă, r = i . 
30. Pentru două medii transparente date, raportul dintre sinusul unghiului de incidenţă şi sinusul 
unghiului de refracţie este constant, mai precis  
                                                           sin i/ sin r=v1 /v2 = n2/n1 = n21 
unde  v1 şi v2  reprezintă vitezele de propagare a luminii în primul, respectiv cel de-al doilea 
mediu, n1=c/v1, n2=c/v2  sunt indicii absoluţi de refracţie, iar n21 = n2/n1  reprezintă indicele de 
refracţie relativ al mediului al doilea față de  primul. 
  Dacă n1>n2 (lumina trece dintr-un mediu optic mai dens în altul mai puţin dens), atunci 
există un unghi minim de incidenţă,  numit limită,  peste care se produce fenomenul de reflexie 
totală, adică radiaţia incidentă se reflectă integral pe suprafaţa de separare a celor două medii 
transparente.  
 Din condiţia r= /2, prin aplicarea legii a treia, se obţine relaţia de calcul a unghiului limită  
                                                               sin l=n2/n1. 
•Principiul lui Fermat - parcursul real al unei raze de lumină între două puncte corespunde 
drumului optic de valoare minimă, maximă sau staţionară, altfel spus,  lumina se propagă între 
două puncte astfel încât timpul necesar are o valoare extremă.  
  Prin drum  optic într-un mediu trasparent și omogen  se  înţelege  produsul dintre drumul 
geometric străbătut de o rază de lumină în mediul respectiv şi indicele de refracţie absolut  al 
acestuia, (L) = nl. 
  Aceste principii permit obţinerea pe cale analitică a imaginii unui obiect formate de un 
sistem optic, de la cele mai simple până la cele mai complexe.  
  Dioptrul sferic reprezintă o suprafaţă de forma unei calote sferice, care separă două medii 
transparente cu indici de refracţie diferiţi. 
  Relațiile dioptrului sferic exprimă corespondențele dintre coordonatele punctelor 
obiectului și imaginii într-un  sistem de referinţă Oxy cu originea O situată în centrul optic al 
dioptrului, axa absciselor Ox orientată în sensul propagării luminii de-a lungul axei  optice 
principale, iar axa ordonatelor  Oy este dispusă perpendicular pe axa Ox. 
 În cazul unui dioptru sferic avem următoarele relaţii fundamentale : 
*Relaţia punctelor conjugate:     
                                                          n2/x2 - n1/x1=(n2-n1)/R 
 unde x1 este abscisa punctului obiect, x2 reprezintă abscisa punctului imagine,  iar prin R s-a notat 
raza dioptrului sferic. 
  Focarele dioptrului sferic sunt puncte conjugate optic cu punctele de la infinit, mai precis, 
focarul obiect este punctul luminos situat pe axa optică principală a cărui imagine se formează la 
infinit, iar focarul  imagine este punctul  în care converg  razele emergente sau  prelungirile 
acestora, raze care provin dintr-un  fascicul incident paralel cu  axa optică principală. 
  Relaţia punctelor conjugate  poate fi pusă sub forma: 
                                  f2/x2 + f1/x1=1, 
unde f1 = -n1R/(n2-n1) este distanţa focală obiect, iar f2= n2R/(n2-n1)  este distanţa focală imagine. 
  Mărirea  liniară  transversală se definește prin raportul dintre  ordonatele punctelor de vârf 
ale imaginii și obiectului,   = y2/y1. 

*Relaţia măririi liniare transversale:        
                                                                      y2/y1 = n1x2 / n2x1  
  Formulele pentru dioptrul plan (suprafaţă plană care separă două medii transparente) se 
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obțin din relațiile dioptrului sferic în care se pune condiția ca  R  să tindă la infinit:     
                                                                   n2/x2=n1/x1,   =1. 

  Relaţiile pentru oglinzile sferice(suprafeţe reflectătoare de forma unor calote sferice)  se 
deduc din relaţiile dioptrului sferic  prin substituţia formală n2= - n1 (razele incidentă și reflectată 
se propagă în același mediu în sensuri contrare):  
                        1/x2+1/x1 =1/f (relaţia punctelor conjugate) 
                                                     = y2/y1= -x2/x1  (relaţia măririi liniare transversale) 

unde R reprezintă raza de curbură, iar f = R /2  este distanța focală. 
  Lentilele sunt medii transparente delimitate de doi dioptrii sferici sau de un dioptru sferic 
și unul plan. Altfel spus, cel puțin o față a lentilei este de tip dioptru sferic.  
  Lentilele convergente (biconvexe,  plan-convexe,  menisc  convergent)  transformă  un  
fascicul  paralel într-un  fascicul  convergent (focar imagine real), spre deosebire de  cele 
divergente, care transformă un fascicul paralel într-un fascicul divergent (focar imagine virtual).  
  Relaţiile lentilelor se obţin din relaţiile dioptrului sferic, aplicate succesiv fețelor lentilei, 
considerând că imaginea formată de primul dioptru sferic  constituie obiect pentru cel de-al doilea 
dioptru sferic.   
  În acest mod se obţin: 
- relaţia punctelor conjugate,        1/x2 - 1/x1= (n-1)(1/R1-1/R2) = 1/f                                                
- relaţia măririi liniare transversale,    = y2/y1 = x2/x1 

 unde n=n2/n1 este indicele de refracţie relativ al materialului lentilei față de mediul în care se află, 
R1 şi R2 sunt razele de curbură ale feţelor lentilei, iar f=[(n-1)(1/R1-1/R2)]-1 este distanţa focală 
imagine, care este egală în modul, dar de semn contrar, cu distanţa focală obiect.  
  Inversul distanţei focale, C=1/f, se numeşte convergenţă, mărime pozitivă pentru lentilele 
convergente şi negativă pentru cele divergente, având dioptria ca unitate de măsură în SI.  
     Convergenţa unui sistem optic format din n lentile subţiri alipite este egală cu suma 
convergenţelor lentilelor componente,  C=1/f=1/f1 +1/f2+…+ 1/fn 
  În cele prezentate anterior  s-au făcut anumite presupuneri simplificatoare, precum: 
existenţa fasciculelor de lumină paraxiale care asigură imagini  plane și perpendiculare pe axa 
optică principală pentru  obiecte plane și perpendiculare  pe axa optică principală, mediu  
nedispersiv  pentru lumina albă (acelaşi  indice  de  refracţie  pentru  toate  radiaţiile 
monocromatice).  
  Neîndeplinirea acestor condiţii duce la anumite imperfecţiuni ale imaginilor produse de  
sistemele  optice, numite  aberaţii.   
  Există  două  tipuri imperfecţiuni: aberaţii geometrice (deformări ale imaginii față de 
obiect) şi aberaţii cromatice (imagini cu margini irizate în violet sau roșu).  Aberațiile geometrice 
pot fi: aberații de sfericitate, astigmatismul, coma și distorsiunea. 
  Un instrument optic este alcătuit în general din lentile, oglinzi şi diafragme,  cu ajutorul 
cărora se obţin imagini ale diferitelor obiecte.   
  O primă clasificare face distincţie între instrumentele  optice  care dau imagini reale 
(aparatul fotografic, aparatul de proiecţie) şi instrumentele  optice  care dau imagini virtuale 
(lupa, microscopul optic, luneta, telescopul).   
  Spre deosebire de imaginile reale care pot fi proiectate pe un ecran sau înregistrate pe o 
peliculă fotografică, cele virtuale pot  doar să fie vizualizate prin intermediul instrumentului optic.  
  Spre deosebire de lupă, care este o simplă lentilă convergentă cu distanța focală de ordinul 
centimetrilor, microscopul optic, luneta şi telescopul sunt instrumente complexe,  formate în 
principal din două părţi componente, corectate de aberaţii – obiectivul (partea îndreptată spre 
obiect), care formează imaginea reală şi mărită a obiectului, respectiv ocularul (prin care privim), 
având rolul de a prelua imaginea intermediară a obiectivului pentru a o transforma într-o imagine 
finală, virtuală şi mărită. 
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  Pe lângă mărirea liniară transversală,  = y2/y1 (raportul dintre lungimea  imaginii şi 

lungimea obiectului), instrumentele optice se caracterizează prin: 
*putere optică – raportul dintre tangenta unghiului sub  care se vede prin instrument un obiect 
liniar şi lungimea  obiectului,     P= tg 2 /y1                                                       

*grosisment (mărire unghiulară) – raportul dintre tangenta unghiului prin care se vede prin 
instrument un obiect liniar şi tangenta unghiului sub care se vede obiectul privit cu ochiul liber,  
                                                       G= tg 2 / tg 1  

*putere separatoare (putere de rezoluție) –  capacitatea unui  instrument optic de a forma 
imagini distincte pentru două puncte vecine ale obiectului. Puterea de rezoluție poate fi liniară sau 
unghiulară. 
  Caracteristicile principale ale unor instrumente optice întâlnite în practică sunt prezentate 
sintetic în tabelul de mai jos. 
 

Instrument optic Putere optică Grosisment 

Lupa P = 1/f  

Microscopul  P = e / (fob.foc) = e.Pob.Poc G = P. P/4  

Luneta  G = fob/foc = fob.Poc 

 
Notaţii utilizate: f- distanța focală a lupei, e – distanţa dintre focarul imagine al obiectivului şi 
focarul obiect  al  ocularului,  = 0,25 m – distanţa  optimă  de  citire,  fob – distanţa   focală   a  
obiectivului,         foc – distanţa focală a ocularului. 
  Pe lângă reflexie şi refracţie, comportarea ondulatorie a luminii se manifestă pregnant în 
fenomenele de interferenţă,  difracţie,  dispersie şi polarizare. 
  Interferenţa este fenomenul de suprapunere în spaţiu a radiaţiilor luminoase coerente, cu 
formarea de maxime şi minime ale intensităţii radiaţiei rezultante.  
  Se spune că două unde electromagnetice sunt coerente, dacă au aceeaşi frecvenţă, iar 
diferenţa de fază    este constantă în timp. Condiţia de coerenţă se impune pentru ca tabloul de 

interferenţă să aibă un caracter staţionar, aşa cum se poate constata  din expresia intensităţii 
luminii rezultante,  
                                                         I=I1+I2 + 2(I1I2)1/2cos  ,  

unde  termenul   2(I1I2)1/2cos    este cunoscut  sub numele  de  termen  de interferenţă .   

  Pentru  îndeplinirea  condiţiei  de  coerenţă,  dispozitivele  interferenţiale  separă  două 
fascicule din fluxul luminos emis de  o  sursă  monocromatică fie prin  divizarea  frontului  de undă 
(dispozitivul  lui Young,  biprisma  Fresnel, bilentila  Billet),  fie  prin  divizarea  amplitudinii  undei 
(lama cu  feţe plan-paralele, pana optică), după  care   cele două  fascicule  se  reîntâlnesc și produc  
fenomenul de interferenţă. 
  De exemplu, aranjamentul experimental în dispozitivul lui Young constă dintr-o sursă de 
lumină S, dispusă în faţa unui paravan opac P, prevăzut cu două fante dreptunghiulare, foarte 
înguste şi paralele, iar în spatele paravanului se  amplasează un ecran E, pe care se obţine un 
tablou de benzi luminoase şi întunecoase numite franje de interferenţă, de intensitate  
                                                               I= I0 cos2( r / )  
  Condiţia pentru obţinerea maximelor de interferenţă este dată de relaţia   r = k , din care 
rezultă poziţiile punctelor de maxim,  xk=kd /l ,  unde  r = r2 – r1  este diferenţa  de  drum 
geometric  până  în  punctul  de  interferenţă  pentru  razele  care  provin  de  la cele  două  fante,     
k – număr întreg numit  ordin  de  interferenţă, d – distanţa  de  la  paravan  la  ecran, l – distanţa  
dintre  fantele practicate în paravan.  
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  Condiţia pentru obţinerea minimelor de interferenţă este dată de relaţia  r =(2k+1) /2, 
din care rezultă poziţiile punctelor de minim,  xk=(2k+1)d /2l.  
  Interfranja reprezintă distanţa dintre două maxime succesive (sau două minime succesive); 
se calculează destul de uşor, i= xk+1 – xk =  d / l , relaţie  care  poate fi utilizată în  experimente  
pentru  determinarea lungimii de undă a unei radiaţii monocromatice.  
  De menţionat că dispozitivul lui Young a fost utilizat pentru verificarea experimentală a 
principiului lui Huygens în optică şi implicit valabilitatea teoriei ondulatorii a luminii. 
  Difracţia este fenomenul ocolirii de către lumină a unor obstacole cu dimensiuni de 
ordinul lungimii de undă.  
  Acest fenomen este inseparabil de cel de interferenţă, fiind pus în  evidenţă de irizaţiile 
care apar  atunci când privim, printr-o ţesătură,  o sursă îndepărtată de lumină, sau dacă observăm 
că în spatele unui paravan opac, care acoperă o sursă de lumină, trecerea la zona de  umbră nu se 
face brusc, ci progresiv, ca şi cum lumina ar fi ocolit acest obstacol. 
  Difracţia se poate analiza experimental printr-o fantă dreptunghiulară sau un orificiu 
circular, atât în lumină paralelă(difracţie Fraunhofer), cât şi în fascicul conic (difracţie Fresnel).  
  Figura de difracţie care apare pe un ecran conţine maxime  şi minime ale intensităţii 
luminoase, putând fi explicată teoretic cu ajutorul principiului Huygens-Fresnel, mai precis, este 
rezultatul interferenţei undelor secundare produse de sursele elementare din zona fantei. 
  Un fascicul paralel de radiație monocromatică,  incident pe o reţea de difracţie (ansamblu 
de fante fine, paralele şi echidistante), produce franje pe un ecran, prin difracţie şi interferenţă.  
Dacă se utilizează lumină albă, atunci fiecare radiaţie monocromatică componentă produce 
propriul tablou de difracţie şi interferenţă,  iar pe ecran se formează o franjă centrală albă însoţită, 
de o parte şi de cealaltă, de spectrele  continue (de diferite ordine) ale fasciculului incident .  
  Reţeaua de difracţie este piesa principală a spectrografelor cu reţea – aparate folosite în 
analiza spectrală pentru determinarea  compoziţiei unei substanțe. De menţionat că există  în 
tehnica actuală  şi spectrografe cu prismă optică. 
  Dispersia este fenomenul descompunerii luminii în radiațiile monocromatice componente, 
fiind cauzat de variaţia indicelui de refracţie cu lungimea de undă.  
  De exemplu,  lumina albă care provine de la Soare, după traversarea unei prisme 
optice(corp transparent de forma unei prisme geometrice regulate), este descompusă în radiaţiile 
monocromatice componente care formează spectrul optic(ROGVAIV= roşu, oranj, galben, verde, 
albastru, indigo). 
  Doar  vidul  este  un  mediu  nedispersiv, restul  mediilor  transparente  prezintă  
fenomenul  de dispersie,  mai mult sau mai puţin pregnant.    
  În  general,  indicele  de  refracţie  creşte  cu micşorarea lungimii de undă (dispersie 
normală), dar există şi substanţe(vapori de iod, fuxină sau cianină) la care indicele de refracţie 
creşte odată cu lungimea de undă (dispersie anomală).  
  Kundt a stabilit că dispersia anormală este  corelată cu fenomenul de absorbţie a luminii în 
straturile de substanţă, prin cedarea progresivă a energiei pentru punerea în oscilaţie a 
electronilor din atomi  sau chiar a atomilor din molecule, fenomen deosebit de intens în regiunile 
corespunzătoare frecvenţelor de rezonanţă.  
  Atenuarea intensităţii I a radiaţiei  după parcurgerea  unui strat disipativ de substanţă de 
grosime x se face după legea descoperită în anul 1729 de  Bouguer 
                                                          I = I0 e - x 
unde  I0 este  intensitatea  luminoasă  a  fasciculului  incident,  iar   este  coeficientul de absorbţie  
al  materialului  disipativ. 
   Deoarece  coeficientul  de  absorbţie  este  proporţional  cu  concentraţia  c  de  molecule 
absorbante,  = Ac, iar A depinde de natura substanţelor absorbante,  absorbţia luminii  este 
folosită ca metodă de analiză a compoziţiei amestecurilor de substanţe cu ajutorul unor aparate de 
tipul colorimetrelor şi spectrofotometrelor. 
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  Lumina este o undă electromagnetică transversală, în  care  vectorii E şi B oscilează  în  
plane perpendiculare pe direcţia de propagare 
                                                                  E  =  B × v   
  Mai departe,  se  analizează comportamentul vectorului E, deoarece ochiul uman este  
sensibil la componenta electrică a câmpului electromagnetic.   
  În sursele naturale, procesele de emisie a radiației de către atomi și molecule  sunt 
aleatoare, ceea ce face ca lumina generată să fie  nepolarizată (vectorul E  oscilează cu aceeaşi 
probabilitate pe orice direcţie conţinută într-un plan perpendicular pe direcţia de propagare).  
  În practică, se utilizează diverse procedee (reflexie, refracţie pe medii izotrope, 
birefringenţă  în medii anizotrope)  pentru  polarizarea luminii.  Se pot întâlni două situaţii: 
- lumină total polarizată sau liniar polarizată(vectorul E oscilează după o singură direcţie, care, 
împreună cu direcţia de propagare, formează planul de oscilaţie);  
- lumină parţial polarizată ( există o direcţie de oscilaţie predominantă a vectorului E, dar şi una 
de probabilitate minimă, restul direcţiilor având probabilităţi intermediare).   
  Dacă se trimite un fascicul de lumină  pe o suprafaţă care separă două medii dielectrice 
transparente, atunci,  prin fenomenele de  reflexie  şi  refracţie,  se pot obţine radiaţii parţial 
polarizate,  în care vectorul E oscilează predominant pe o direcţie perpendiculară pe planul de 
incidenţă, respectiv direcţia predominantă de oscilaţie este conţinută în planul de incidenţă.  
  Lumina reflectată devine total polarizată dacă se îndeplineşte condiţia i+r= /2 (unghiurile 
de incidenţă şi de refracţie sunt complementare), din care rezultă legea lui Brewster,  
                                                    tg i =n2/n1.  
În cazul reflexiei pe suprafaţa aer-sticlă, unghiul lui Brewster are valoarea  i=57 0. 
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                                                                 7.  Teoria relativităţii  
 
  Spre deosebire de legile mecanicii clasice, care îşi păstrează forma în toate sistemele de 
referinţă inerţiale, legile electromagnetismului nu sunt invariante faţă de transformările lui Galilei, 
adică depind de mişcarea SR inerţiale.   
  Încă din secolul al XIX-lea s-a încercat să se determine prin mijloace optice mişcarea unui 
SR  inerţial, însă rezultatele au fost negative.  
  S-a constatat experimental că viteza luminii în vid nu depinde de mişcarea sursei sau a 
observatorului, fapt care contrazice legea clasică de compunere a vitezelor.  
  Astfel a apărut în fizică necesitatea elaborării unei teorii generale care să abordeze corect 
mişcarea corpurilor,  nu numai la viteze mici, ci şi la viteze apropiate de viteza luminii în vid. 
Experienţa lui Fizeau, experienţa lui Michelson-Morley şi experienţa lui Kaufmann au jucat un rol 
hotărâtor în elaborarea teoriei relativităţii restrânse de către  fizicianul german Albert 
Einstein(1879 -1955).  
   Noua teorie se bazează pe următoarele afirmaţii: 
1). Postulatul relativităţii - fenomenele fizice se desfăşoară identic în toate sistemele de referinţă 
inerţiale, dacă condiţiile iniţiale sunt identice (formularea legilor fizicii este aceeaşi în toate 
sistemele de referinţă inerţiale); 
2). Postulatul invarianţei luminii în vid - viteza luminii în vid are aceeaşi valoare în toate 
sistemele de referinţă inerţiale şi în toate direcţiile, indiferent de mişcarea sursei de lumină sau a 
observatorului. 
  Viteza luminii în vid,  c = 2,9979. 108m/s, este o constantă fizică universală, fiind viteza 
maximă de propagare a interacţiunilor sau a energiei. 
  Este meritul lui Lorentz de a fi stabilit relaţiile liniare de transformare a spaţiului şi 
timpului care respectă postulatele lui Einstein şi care, la viteze mici, tind către transformările lui 
Galilei.  
  Mai precis, între coordonatele spaţio-temporale (x,y,z,t) ale unui eveniment în sistemul de 
referinţă  inerţial  S  şi  coordonatele  spaţio-temporale (x’,y’,z’,t’ )  ale  aceluiaşi  eveniment  în 
sistemul de  referinţă  inerţial  S’ , aflat  în  mişcare, de-a  lungul  axei Ox, cu  viteza  v  faţă  de  
primul, există  
relaţiile de transformare ale lui Lorentz:      
                     x’=(x-vt)/(1-v2/c2)1/2  
                     y’=y,                             
                                z’=z                                 
                      t’=(t-vx/c2)/(1-v2/c2)1/2 
Observație. De remarcat că spaţiul intuitiv(tridimensional) este intrinsec legat de timp.   
  Se poate arăta că transformările lui Lorentz pot fi transcrise într-o nouă formă care permite 
interpretarea acestora ca   rotaţii într-un spaţiu pseudoeuclidian cu patru dimensiuni (univers 
Minkovski) a cărui metrică se exprimă concis prin relaţia diferenţială pentru pătratul intervalului 
cvadridimensional elementar: 
                                                 ds2=  dx2 + dy2 + dz2 – c2 . dt2 
  Notând coordonatele spaţio-temporale ale unui eveniment  cu x1=x, x2=y, x3=z, x4=ict (i2=-
1) , se poate defini raza vectoare  cvadridimensională ca fiind vectorul  de componente  x1, x2, 
x3, x4, cu punctul de aplicaţie în evenimentul origine O(0, 0, 0, 0).   
  În general, prin cvadrivector se înţelege un ansamblu de patru mărimi Ak (k =1, 2, 3, 4), 
care, la  transformările Lorentz-Einstein, se comportă ca şi componentele razei vectoare 
cvadridimensionale.  
  Cu ajutorul cvadrivectorilor, legile mecanicii relativiste pot fi exprimate într-o formă 
invariantă faţă de transformările Lorentz-Einstein.  
  Deşi acest mod de abordare este interesant, prezintă un grad înalt de abstractizare, mai 
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departe se vor utiliza în demersul cognitiv noţiuni definite în spaţiul intuitiv. Chiar şi în acest caz, 
studiul cinematicii şi dinamicii relativiste este destul de dificil în ciclul de instruire liceal. 

  Teoria relativităţii se bazează cu precădere pe analiza matematică a fenomenelor, unele 
rezultate obţinute fiind dificil de interpretat la nivel intuitiv.   
  De pildă, lungimea şi masa corpurilor, durata proceselor, simultaneitatea evenimentelor, 
nu mai sunt mărimi invariante, aşa cum suntem obişnuiţi şi cum sunt tratate în mecanica clasică, ci 
depind de mişcarea sistemului de referinţă în care se fac măsurătorile.   
  Consecinţele cinematice ale transformărilor lui Lorentz  se exprimă analitic prin relaţiile 
dintre:    
- lungimea cinematică l (măsurată în sistemul S în care observatorul este în repaus) şi lungimea 
proprie  l’(măsurată în sistemul S’ în care obiectul liniar studiat se află în repaus, fiind dispus 
paralel cu axa O’x’) 
                                                 l = l’(1-v2/c2)1/2(contracţia lungimilor) 
- timpul cinematic t( intervalul de timp dintre două evenimente care se petrec în locuri diferite 
din S) şi timpul propriu t’(intervalul de timp dintre evenimentele respective care se petrec în 
același loc din S’) 
                                               t= t’/(1-v2/c2)1/2(dilatarea timpului)  
- componentele vitezelor u’(ux’, uy’, uz’) şi u(ux  ,  uy , uz )  în SR mobil, respectiv SR fix ( teorema 
compunerii vitezelor în mecanica relativistă) 
                                ux’=(ux-v)/(1-uxv/c2)   
                        uy’=uy(1-v2/c2)1/2/(1-uxv/c2)  
                        uz’=uz(1-v2/c2)1/2/(1-uxv/c2) 
Observație. Numai lungimile paralele cu direcția mișcării se modifică, cele transversale rămân 
invariante, deci volumul cinematic este contractat față de volumul propriu, V = V’(1-v2/c2)1/2 . 
 Noua concepţie despre spaţiu şi timp, în conformitate cu teoria relativităţii restrânse a lui 
Einstein, implică o schimbare fundamentală şi în dinamică.  
  Spre deosebire de  principiul inerţiei din mecanica clasică, care rămâne valabil şi în 
dinamica relativistă, principiul acţiunilor reciproce nu se mai respectă întocmai în teoria 
relativităţii(interacţiunile se propagă cu viteză finită),  iar  legea fundamentală a dinamicii se 
exprimă sub forma  
                  F = dp/dt = mdv/dt + vdm/dt  
   Masa m unei particule în mişcare depinde de viteza sa, fiind diferită de masa m0 de repaus. 
                                                        m=m0/(1-v2/c2)1/2  
   Pe de altă parte, masa şi energia unei particule în mişcare sunt mărimi fizice proporţionale, 
fiind legate prin  relaţia lui Einstein 
                                                           E=mc2   
  O relaţie similară se poate scrie între energia de repaus şi masa de repaus, E0=m0c2 .  
Diferenţa dintre energia de mișcare și energia de repaus exprimă energia cinetică a particulei 
                                             Ec = E= E-E0=c2(m-m0)= c2· m   
  Este bine de subliniat că energia de mişcare,  numită de obicei energie totală E nu include 
energia potenţială a unei particule care se mişcă într-un câmp conservativ de  forţe, fiind doar 
suma dintre energia cinetică Ec  şi energia de repaus E0. Însă energia de repaus a unei particule 
complexe(moleculă, atom, nucleu) este egală cu suma dintre energia de repaus a particulelor 
constituente şi energia de legătură datorată forţelor interne de interacţiune.  
  Relaţia dintre masă şi energie, E=mc2, dedusă în cadrul mecanii relativiste, a fost 
generalizată pentru orice formă de energie. Valabilitatea sa a fost pe deplin confirmată  în diverse 
experienţe de optică fotonică şi  fizică nucleară. De exemplu, în fizica nucleară, relaţia dintre masă 
şi energie este deosebit de importantă pentru stabilirea bilanţului energetic în reacţiile nucleare. 
  Orice variaţie de energie a unui sistem fizic izolat implică o variaţie corespunzătoare de 
masă şi reciproc ( E = c2 m). Această afirmaţie nu înseamnă că este posibil ca materia să se 
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transforme într-o proprietate a sa(exprimată prin energie), ci semnifică faptul că   poate să treacă 
dintr-o formă ponderală de existenţă(substanţa) într-o formă radiantă de existenţă(câmpul) în 
ambele sensuri.  
  Masa şi energia sunt mărimi fizice distincte, iar relaţia lui Einstein, numită uneori legea 
echivalenţei masei cu energia, exprimă de fapt proporţionalitatea lor.    
Observație. Din relaţiile precedente, se constată că o particulă nu poate atinge viteza luminii în vid, 
deoarece masa sa de mişcare şi energia totală ar căpăta valori infinite.  
 Legile de conservare ale energiei, impulsului şi momentului cinetic sunt valabile şi în  
teoria relativităţii restrânse. Mai mult, din relaţia lui Einstein, E=mc2, rezultă că odată cu 
conservarea energiei are loc şi conservarea masei relativiste.    

Conexiune inversă. Demonstraţi relaţia dintre energie, impuls şi masa de repaus, E= c(p2 + c2)1/2, 

pe care  o puteţi aplica  la fotoni(m0 =0 , E=h ) pentru a determina  impulsul pf =h/ . 
  În anul 1916,  Einstein a prezentat  teoria relativităţii  generalizate, concepţie care  
extinde studiul fenomenelor fizice la sisteme de referinţă accelerate. 
   La baza acestei teorii se află două afirmaţii: 
1. Postulatul covarianţei generale a legilor fizicii. Ecuaţiile prin care se exprimă legile fizicii au 
aceeaşi formă în toate sistemele de referinţă, indiferent de starea lor de mişcare. 
2. Postulatul echivalenţei locale. Într-un domeniu infinitezimal, câmpul gravitaţional este 
echivalent cu câmpul forţelor de inerţie al unui sistem de referinţă local, accelerat convenabil.  
  Altfel spus, un observator care se află într-un laborator izolat  nu poate determina 
experimental dacă se află în repaus într-un câmp gravitaţional sau laboratorul se mişcă accelerat 
într-o regiune lipsită de câmp gravitaţional.   
  Acest postulat a fost sugerat de constatarea experimentală că masa inertă şi masa 
gravitaţională sunt egale.  
  În cadrul  teoriei relativităţii generale, fenomenele fizice sunt descrise într-un spaţiu 
neeuclidian curb(spaţiu Riemann) cu patru dimensiuni, a cărui metrică se exprimă prin relaţia 
diferenţială   

                                                         ds2= dxjdxk  

 unde x1=x, x2=y, x3=z, x4=ict reprezintă coordonatele spaţiului cvadridimensional, iar gjk  sunt 
componentele tensorului metric(depind de concentraţiile de masă).  
 Teoria relativităţii generale a fost verificată experimental prin unele consecinţe ale sale, 
precum: curbarea razelor de lumină în câmpuri gravitaţionale intense, deplasarea gravitaţională 
spre roşu a liniilor spectrale, deplasarea gravitaţională a periheliului planetelor, efect care face ca 
traiectoriile acestora să capete forma unei rozete. 
   Încercarea lui Einstein de a elabora  o teorie unitară a câmpului - care să includă atât 
gravitaţia,  cât şi electromagnetismul - rămâne o provocare fascinantă pentru  cercetarea 
ştiinţifică.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2

0m

 


kj

jkg
,



47 

 

                                                                 8. Teoria cuantică 
 
  Fenomenele fizice din  microcosmos în care se manifestă aspectul corpuscular al 
luminii(efectul fotoelectric, efectul Compton, emisia şi absorbţia radiaţiei de către substanţă), 
comportarea ondulatorie a microparticulelor şi cuantificarea mărimilor fizice, în particular a 
energiei, sunt fenomene care nu pot fi explicate riguros în cadrul fizicii clasice, ci  doar al fizicii 
cuantice, teorie modernă care a marcat secolul al XX-lea  prin schimbări fundamentale în 
demersul cognitiv al fiinţei umane.  
  Efectul fotoelectric extern reprezintă procesul de emisie a electronilor de către un corp 
aflat sub acţiunea radiaţiilor electromagnetice incidente.  
  Montajul experimental pentru studiul efectului fotoelectric este format dintr-un tub de 
sticlă vidat T, prevăzut cu doi electrozi(anodul A şi catodul C), conectaţi la o sursă E de curent 
continuu prin intermediul unui reostat R, la care se adaugă aparatele pentru măsurarea tensiunii 
electrice şi a intensităţii curentului anodic.  
  Prin iluminarea catodului  şi efectuarea măsurătorilor se constată că: 
- intensitatea curentului fotoelectric de saturaţie este direct proporţională cu fluxul radiaţiilor 
incidente, dacă frecvenţa acestora este constantă;   
- energia cinetică a fotoelectronilor emişi creşte liniar cu frecvenţa radiaţiilor electromagnetice 
incidente şi nu depinde de fluxul acestora;  
- intensitatea curentului fotoelectric este diferită de zero numai dacă frecvenţa radiaţiei incidente 
este mai mare sau egală cu o valoare minimă, numită valoare de prag , care este specifică fiecărei 
substanţe; 
- efectul fotoelectric extern se produce practic instantaneu. 
   Aceste rezultate experimentale (legile efectului fotoelectric extern)  nu pot fi explicate cu 
ajutorul teoriei clasice a  câmpului electromagnetic, în formularea lui Maxwell.  
  Este meritul lui Einstein, care în anul 1905 a dat o explicaţie clară legilor efectului 
fotoelectric, la numai cinci ani de la ipoteza revoluţionară a lui Planck cu privire la emisia şi 
absorbţia  radiaţiei  de  către  substanţă  în  porţii  discrete (cuante  de  energie), =h , unde 
h=6,626. 10-34J·s  este  constanta  lui Planck .  
  Următorul pas în cuantificarea radiaţiei a fost  făcut de către Einstein, care a extins  ipoteza 
cuantelor  la propagarea  luminii  sub forma  unui  flux  de  particule, denumite  ulterior  fotoni. 
   În  prezent  se  consideră  că fotonul  este particula elementară a câmpului 
electromagnetic, care nu poate  exista decât  în  mişcare cu viteza luminii în vid c ≈ 3. 109 m/s, 
având  energia  =h = mc2,  masa de  mişcare  m= h /c2 și  impulsul p = mc =h/ .     
Observație. Deși fotonul  nu  poate  exista  în stare de  repaus, se consideră  formal că  masa de  
repaus a fotonului este nulă, m0 = 0 kg. 
  Efectul fotoelectric extern este interpretat la nivel structural ca un proces de absorbţie a 
particulelor de lumină de către electronii din substanţă.  Relaţia lui Einstein,  h =L+ mv2/2,   
reprezintă de fapt legea de conservare a energiei aplicată acestui proces.   
  Energia =h  a fotonului absorbit serveşte în parte ca lucru mecanic L de extracţie a 
electronului  din  substanţă, iar  restul  se  regăseşte  ca  energie  cinetică (Ec = mv2/2)  a 
fotoelectronului  liber.  
  Efectul fotoelectric prezintă  numeroase  aplicaţii în tehnică, de la dispozitivele  
optoelectronice (celula fotoelectrică, fotomultiplicatorul), până la releul fotoelectric, 
cinematograful sonor, tuburile  videocaptoare(orticon, superorticon) şi 
videoreproducătoare(tuburi cinescop) din televiziune etc. 
  Efectul Compton constă în scăderea frecvenţei unei radiaţii X prin împrăştierea acesteia de 
către electronii din substanţă.   
  La  nivel  structural, efectul  Compton  se  interpretează  ca  un  proces  de  ciocnire  între 
fotonii  incidenţi şi electronii slab legaţi din substanţă, în  urma  căruia  fotonii  cedează  o parte 
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din energia  electronilor.  
  Prin aplicarea legilor conservării energiei şi impulsului, după efectuarea calculelor  și 
neglijarea lucrului mecanic de ieșire a electronului din substanță, se obţine relaţia lui Compton 
pentru variaţia lungimii de undă: 
                                                     = - 0 = 2 sin2 /2 
unde  Λ=h/m0c  se  numeşte lungime de  undă Compton, m0  este  masa  de  repaus a electronului, 
iar  reprezintă unghiul sub care este împrăştiată radiaţia incidentă. 
 Observație. Este  bine de menţionat că  ambele  fenomene - efectul fotoelectric extern  şi  efectul 
Compton - au putut fi  explicate de fizicieni doar luând în considerare natura corpusculară a 
radiaţiei electromagnetice.  
  Extinderea  dualismului  undă - corpuscul  de la radiaţie la substanţă a fost  sugerată  în 
1923 de fizicianul francez  Louis  de Broglie: ”Dacă în  teoria luminii  s-a  neglijat  aproape  un  secol  
aspectul  corpuscular pentru  a  i  se  ataşa  în exclusivitate  doar  aspectul de undă, oare nu s-a comis  
eroarea  inversă  în cazul substanţei? Nu s-a greşit oare, neglijând  aspectul  de  undă  pentru a se 
considera aspectul corpuscular al substanţei?” 
   Ideea genială la care a ajuns savantul francez  se  referă  la  posibilitatea  de  a  descrie  
comportarea  microparticulelor  cu  ajutorul undelor  asociate.  
 Verificarea experimentală a undei asociate a fost făcută în anul 1927 de către Davisson şi 
Germer, prin difracţia pe un cristal de nichel a unui fascicul de electroni obţinuţi de la un tun 
electronic, rezultate pentru care  ingenioşii cercetători au fost răsplătiţi cu premiul Nobel.  
  S-a  constatat experimental că difracţia electronilor este similară difracţiei razelor X pe 
cristale, curentul de electroni(captaţi cu un cilindru Faraday)  având valori maxime pe  direcţiile  
care verifică relaţia lui Bragg 
                   2d sin =n , n=1,2,3…, 
unde d este distanţa dintre planele cristalografice,  este unghiul de împrăştiere a electronilor pe 
reţeaua cristalină, iar unda asociată electronilor( acceleraţi la o diferenţă de potenţial U) are 
lungimea de undă  
                     =h/p=h/(2mE)1/2=h/(2emU)1/2 
  Comportarea ondulatorie a electronilor este exploatată în tehnică prin realizarea 
microscopului electronic, a cărui putere separatoare este mult mai mare decât cea a 
microscopului optic.  
  Din punct de vedere constructiv, microscopul electronic are o structură mai complexă 
decât microscopul optic, însă prezintă şi asemănări, rolul lentilelor optice fiind preluat de lentile 
electrice sau magnetice, care asigură devierea fasciculului de electroni produs de un tun 
electronic.  
  Pasul hotărâtor  în elaborarea mecanicii cuantice a fost  făcut de  E.Schrödinger, care a 
propus în 1926  o ecuaţie diferenţială cu derivate parţiale pentru determinarea funcţiei de undă:   

                                                                    
unde = 2 / x2+ 2 / y2+ 2 / z2 este operatorul lui Laplace, iar  =h/2 este constanta lui 
Planck redusă. 
Observație. Pe lîngă relația precedentă, care reprezintă  ecuația staționară (independentă de timp) 
a lui Schrödinger,  în teoria cuantică  se utilizează și ecuația lui Schrödinger dependentă  de timp. 
  Semnificaţia  fizică  a funcţiei  de  undă    a  reprezentat  o  provocare  cognitivă  pentru  

comunitatea  ştiinţifică.  Schrödinger  a  propus  o  interpretare  materială  a funcţiei de undă   

(particula  fiind identificată  cu  un pachet  de  unde ), însă  s-a  impus în final  interpretarea 
statistică  dată  de  M. Born  şi  W. Heisenberg, conform căreia  modulul la pătrat al  funcţiei de 
undă  este  proporţional  cu  probabilitatea  de  localizare  a  microparticulei  în  unitatea  de   
volum din spaţiu.   
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  Noţiunea de traiectorie îşi pierde sensul clasic, având în vedere că incertitudinile în 
determinarea simultană a variabilelor canonic  conjugate, mai precis coordonatele  şi  
componentele  corespunzătoare  ale  impulsului  mecanic, satisfac  relaţiile de nedeterminare  ale  
lui  Heisenberg     
                                x. px  /2 
                                y. py  /2 
                                z. pz   /2 
la care se adaugă o relaţie similară pentru energie şi timp 
                                                                 E.  t  /2 
  Problema interacţiunii în procesul de măsurare  dintre un observator şi sistemul cuantic a 
fost intens dezbătută de fizicieni, fiind celebră disputa dintre Bohr şi Einstein pe această temă.  
  Fără a intra în detalii, care sunt uşor de găsit de către cadrele didactice în cursurile de 
fizică, este utilă totuşi  prezentarea  succintă a unor postulate din formalismul teoriei cuantice. 
Postulatul I.  Orice  stare  a  unui  sistem  cuantic  de  k  particule  este  descrisă  printr-o   funcţie  
de  undă  =(r1,r2,…,rk,t)  care îndeplineşte  condiţii standard de acceptabilitate (continuitate, 

univocitate, mărginire), astfel încât , după normare( = 1), cantitatea dV exprimă 

probabilitatea de localizare a particulelor în elementul de volum dV din spaţiul configuraţiilor, 
adică 

                    dP = dV 

unde  este conjugata complexă a funcţiei . 
Postulatul II. Pentru fiecare observabilă (variabilă dinamică care poate fi determinată 

experimental) există un operator liniar şi hermitic ,  ale cărui funcţii şi valori proprii se 
determină din relaţia   

                              =A  
Postulatul III. Evoluţia în timp a funcţiei de undă care descrie comportamentul unui sistem 
cuantic este dată de relaţia                

                                                               = (ecuaţie nestaţionară a lui Schrödinger) 

unde     este  operatorul  lui  Hamilton (hamiltonianul sistemului),  iar  

  este operatorul energiei totale (i reprezintă unitatea imaginară, i2 = -1).  
  În  cazul  staţionar, funcţia  de  undă   se  descompune  într-un factor  temporal  şi  unul  

spaţial, adică    ,  iar relaţia precedentă capătă forma  

                                            = E  (ecuaţia staţionară a lui Schrödinger) 

  Deoarece ecuaţia  lui Schrödinger este liniară şi omogenă, orice combinaţie liniară de 
soluţii reprezintă tot o soluţie. Mulţimea soluţiilor se poate organiza ca un spaţiu liniar infinit 
dimensional, numit spaţiul lui Hilbert. Produsul scalar  şi norma sunt exprimate prin relaţiile  

                                                     = ,  | | = 1/2  

unde integrarea se face pe întreg volumul din spaţiul configuraţiilor.  
  Pe baza ecuaţiei lui Schrödinger se poate arăta că funcţiile proprii satisfac condiţia de 
ortonormare  
                                                                   =  

unde  simbolul lui Kronecker  ia valorile 1 sau 0, după cum m = n, respectiv m n. 

Postulatul IV. La efectuarea unui număr mare de  măsurători ale unei mărimi fizice se obţin 
numai valori egale cu valorile proprii ale operatorului asociat, iar probabilităţile de apariţie a 
acestor  valori sunt proporţionale cu pătratul modulului coeficienţilor funcţiei de undă din 
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descompunerea acesteia după funcţiile proprii ale operatorului respectiv, = .  

   Este bine de precizat că operatorul  lui  Hamilton  este  suma dintre  operatorul  energiei  
cinetice  şi  operatorul energiei potenţiale 

                                                          
 unde = -i = -i r  este operatorul impulsului. 

   În general, relaţiile din mecanica clasică dintre mărimile fizice se transpun în mecanica 
cuantică prin relaţii între operatori.  Pentru operatorul momentului cinetic se obţine  

                                                           = = -i r r . 

  Valorile medii ale mărimilor fizice (observabile) sunt exprimate prin valorile medii ale 
operatorilor corespunzători 

                                                                   = .  

  Pentru  a  avea  semnificaţie  fizică, valorile medii  ale  operatorilor  trebuie  să  fie  reale,  

   = *, condiţie îndeplinită de operatorii hermitici (autoconjugaţi).  

  Pe baza acestor considerente se poate trece de la formalismul mecanicii cuantice la relaţiile 
dintre  mărimile  fizice măsurate la nivel macroscopic  în cazul unor experimente concrete. 
 Pentru a  fixa ideile şi a uşura înţelegerea celor expuse anterior, vom aplica formalismul 
cuantic la analiza modelului fizic de oscilator liniar armonic - punct material de masă m, aflat în 
mişcare oscilatorie de-a lungul unei axe, sub acţiunea unei forţe de tip elastic F= - kx, unde k este 
constanta elastică, iar x reprezintă elongaţia.  
  În mecanica clasică, oscilatorul liniar armonic are pulsaţia =(k/m)2, energia cinetică 
Ec=mv2/2, energia potenţială Ep= kx2/2, energia totală E=m 2A2/2=kA2/2, iar traiectoria este 

bine precizată prin ecuaţia elongaţiei x=A.sin( t+ ).  

  Pentru descrierea cuantică a oscilatorului liniar armonic se caută valorile şi funcţiile 

proprii ale hamiltonianului  , ceea ce revine la rezolvarea ecuaţiei lui Schrödinger 
unidimensionale: 

                               
  Din mulţimea soluţiilor se reţin numai cele care verifică condiţiile standard (să fie continue, 
finite şi univoce), restricţii care conduc  la cuantificarea energiei : 
           En= (n+1/2) = h (n+1/2)    
unde n N este numărul cuantic de  vibraţie.  
  De remarcat că, spre deosebire de cazul clasic, energia oscilatorului cuantic  nu se anulează, 
având valoarea minimă  E0= h /2.  Funcţia de undă n este o funcţie oscilatorie cu n+1 maxime şi 

n minime(în afara celor de la ), expresia acesteia fiind destul de complicată.   
  Este bine de precizat că, pe lângă varianta ondulatorie(Broglie, Schrödinger), prezentată 
anteriorl, există şi varianta matriceală (Heisenberg, Dirac) a mecanicii cuantice. Cele două forme 
sunt   echivalente, deşi abordarea matematică a mărimilor fizice este  diferită.  
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                                                                           9. Fizica  atomului 

 

  Atomii au dimensiuni  atât de  mici încât  nu  pot  fi  vizualizaţi  nici  măcar  prin  

intermediul  microscopului electronic.   Estimarea razei unui atom,  r =(3μ/4  NA )1/3  (μ  fiind 

masa unui kilomol,  este densitatea, iar prin NA  s-a notat  numărul lui Avogadro), a condus la o 

valoare de ordinul 10-10 m.  

  Informaţii importante despre structura substanţei se pot obţine prin analiza radiaţiilor 

emise sau absorbite.  

  Schimbul de energie între constituenţii substanţei (atomi, molecule) şi câmpul 

electromagnetic  se  face  sub  forma  unui  ansamblu  de  radiaţii  cunoscut  sub  numele  de 

spectru de radiații. 

  Analiza spectrelor se face cu ajutorul aparatelor spectrale, care pot fi de tipul 

spectroscoapelor, spectografelor sau spectometrelor, după cum se folosesc  ca  receptori  de  

radiaţie,  ochiul  uman, plăcile  fotografice, respectiv  sisteme  electrice  de  măsurare(celula 

fotoelectrică, fotomultiplicatorul).   

 În  principiu, un  aparat spectral se  compune  dintr-o  sursă spectrală care  luminează  o  

fantă îngustă  situată în planul focal al unui colimator (lentilă sau sistem de lentile convergent), un 

dispozitiv de dispersie (prismă sau  reţea  optică), proiectorul  rigletei (lentilă  sau sistem  de  

lentile  prevăzut cu o scală gradată, la care se adaugă  şi sistemul de vizualizare( la spectroscop), 

de înregistrare(la spectrograf) sau de măsurare(la spectrometru).  

  Fasciculul de radiaţie emis de o sursă optică este transformat într-un fascicul paralel  de 

către  colimator, după care este  descompus în radiaţiile monocromatice componente de către 

dispozitivul de dispersie. 

     Spectrul rezultat este analizat simultan cu imaginea rigletei produsă de proiector, sau este 

raportat la un spectru de referinţă (de exemplu, cel al Fe) pentru a localiza liniile spectrale. Fiecare 

linie spectrală reprezintă, de fapt, imaginea fantei produsă de aparatul spectral pentru o anumită 

componentă monocromatică a spectrului.  

  Spectrele de emisie şi de absorbţie oferă metode eficace de analiză a compoziţiei 

substanţelor, mult mai precise decât analiza cu solvenţi chimici. Ele se pot aplica unor probe 

infime sau chiar urme de substanţă, aşa cum se procedează în medicină sau criminalistică.  

   Mai mult, în astrofizică, analiza spectrală este singura metodă  de cercetare la ora actuală 

a atmosferelor stelare.   

  Analiza  spectrală  poate  fi  atât  calitativă (parţială), când  se  determină, pe  baza  

spectrelor  caracteristice,  natura  elementelor  chimice  din  compoziţia  substanţei, cât şi 

cantitativă (totală), când interesează atât natura, cât şi concentraţia relativă  a componenţilor 

substanţei studiate,  pe  baza  structurii şi  intensităţilor  relative  ale  liniilor  spectrale.  

  Gazele monoatomice produc spectre de linii, gazele moleculare produc spectre de bandă,  

iar starea condensată a substanței (lichidă şi solidă)  generează  spectre continue, datorită  

interacţiunilor, deloc  neglijabile, dintre  particulele structurale constituente.   

  De exemplu,  spectrul hidrogenului este compus dintr-o infinitate de linii spectrale grupate 

de la ultraviolet la infraroşu, în şase serii spectrale (Lyman, Balmer, Paschen, Brackett, Pfundt, 

Humhrey).   Se poate constata experimental  şi  verifica teoretic  că  diferenţa  lungimilor  de  undă  

pentru  liniile  spectrale  consecutive descreşte cu scăderea  lungimii  de  undă, iar  seria  converge  
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către  o  valoare  minimă, numită  limita  seriei, dincolo de care variaţia este continuă.    În 

tratarea clasică a  structurii atomului s-au utilizat diverse modele fizice, printre care și  modelul 

planetar al atomului, conceput de Rutherford, în urma experimentelor sale de împrăştiere, pe  

foiţe subţiri din aur, a particulelor  (nuclee de heliu) emise de o sursă radioactivă de poloniu.   

  După  Rutherford, electronii  din  atom  se  mişcă  în  jurul  unui  nucleu  cu   masa  mult  mai  

mare şi sarcina electrică pozitivă, sub acţiunea forţelor electrice de atracţie, pe traiectorii circulare 

sau eliptice, aşa cum planetele se mişcă în jurul Soarelui sub acţiunea forţelor gravitaţionale.  

  Cel mai simplu atom este atomul  de hidrogen, care este format  dintr-un proton în jurul 

căruia se mișcă un singur electron. Protonul reprezintă o particulă elementară cu masa de repaus 

apropiată de  unitatea atomică de  masă, u =1,66. 10-27 kg, a cărui sarcină pozitivă  este  egală cu  

sarcina elementară.  

  În cazul mișcării electronului pe o orbită circulară, forța de atracție exercitată de nucleu, 

are rolul de forță centripetă, Fe = Fcp  e2/4 0 r2 = mv2/r.   Se constată că , atât  raza orbitei 

electronului, cât şi  energia  totală,  E = mv2/2 - e2/4 0 r  = - e2/8 0 r,   pot varia continuu.  

  Din  păcate, deşi  este  simplu  şi  intuitiv,  modelul  planetar al atomului nu  poate explica 

stabilitatea atomului (orice sarcină electrică accelerată pierde energie prin radiaţia emisă), la care 

se adaugă  imposibilitatea  determinării  numerelor  de  undă  ale  liniilor  spectrale, care  sunt  

corect  exprimate   de  formula lui Balmer generalizată (dedusă empiric)               


 =1/ =R(1/n2-1/k2) 

unde R = 1,0973.107 m-1  este  constanta lui  Rydberg, iar  n şi  k sunt numere întregi şi pozitive 

care verifică condiţia kn+1 (prin n se identifică seria spectrală, iar k precizează linia spectrală 

din seria respectivă).  

O primă încercare de a ieşi din impas a fost făcută de N. Bohr prin introducerea a două postulate: 

*Postulatul stărilor staţionare. Atomul nu se poate afla decât în stări staţionare, în care valorile 

energiei sunt bine detrminate și formează un discret:  E1, E2,…, En ,… 

*Postulatul tranziţiilor cuantice. La trecerea atomului dintr-o stare staţionară în alta se emite 
sau se  absoarbe radiaţie cu frecvenţa  
                                                             nk  = |En -Ek | / h    (relaţia lui Bohr) 

  Pentru selectarea orbitelor posibile ale electronului, Bohr adaugă condiţia de cuantificare 
a momentului cinetic 
                                                                    L= mvr = n    
(momentul cinetic al electronului este egal cu un multiplu întreg al constantei lui Planck reduse). 
  În modelul  lui Bohr, pentru studiul  mişcării  electronului din  atomul  de hidrogen, pe  
orbite  circulare,  se pleacă de la relaţiile: e2/4 0 r2=mv2/r (forţa electrică de atracţie a 

electronului de către nucleu joacă rolul de forţă centripetă), mvr=nh (condiţia de cuantificare a 
momentului cinetic al electronului), E=-e2/8 0 r (expresia energiei totale a atomului de 

hidrogen în modelul Rutherfod).  
  Prin  calcule  destul  de  simple  se  deduc  expresiile  de  cuantificare  ale  razei  orbitei  
electronului  şi  energiei totale a atomului:                

                                        rn= 0 h2n2/ me2 ,      En=-me4/8h2 2

0 n2,  n=1,2,3…  

În particular, r1 = 0,53. 10 -10 m, E1 =  - 13,6 eV (1 eV=1,6. 10-19 J).   
 Un succes deosebit al modelului atomic al lui Bohr îl constituie posibilitatea demostrării 



53 

 

formulei lui Balmer 

                                               


 =1/ =R(1/n2-1/k2), cu R= me4/8ch3 2

0  

obţinută  prin înlocuirea expresiei energiei totale în relaţia h = |En -Ek | (postulatul tranziţiilor 
cuantice).  
  De menționat că  modelul atomic al lui Bohr, chiar şi varianta extinsă de Sommerfeld la 
orbite eliptice, nu  conduce la rezultate corecte decât pentru atomul de hidrogen şi ionii 
hidrogenoizi (ioni care mai păstrează  un singur electron după ionizarea atomilor). 
Conexiune inversă. Arătaţi că, pentru un ion hidrogenoid, energia totală cuantificată a electronului 

este En= - RchZ2/n2, iar relaţia lui Balmer se generalizează sub forma  


 =1/ =RZ2(1/n2-1/k2), 
unde Z este numărul atomic(coincide cu numărul de ordine al elementului chimic din tabelul lui 
Mendeleev).   
  Tratarea riguroasă a atomilor cu mai mulţi electroni se face în cadrul teoriei cuantice, însă 
calculele matematice sunt laborioase şi chiar imposibil de efectuat la nivelul actual al cunoaşterii. 
 De aceea, pentru studiul atomilor cu mai mulţi electroni se recurge adesea la diverse 
metode de aproximare, obţinându-se rezultate care concordă destul de bine cu experienţa.  
Observaţie. Existenţa nivelelor energetice la atomii de mercur a fost pusă în evidenţă de către 
Franck şi Hertz, care au realizat un montaj prevăzut cu un tub electronic de tip triodă în care 
ciocnirile dintre electronii acceleraţi în spaţiul catod-grilă  îşi pierd energia prin ciocniri inelastice 
în spaţiul  grilă-anod.  
  Stările staţionare ale electronului în atom sunt caracterizate printr-un set de  patru numere 
cuantice  (n, l, m, ms ) -  prezentat succint în tabelul următor: 
 

Denumire Semnificaţie Valori posibile Notaţii 

Număr  cuantic 
 principal 

Cuantifică energia totală a 
atomului 

n =1, 2, 3, … K,L,M,N, … 

Număr  cuantic 
  orbital 

Cuantifică mărimea 
momentului  
cinetic orbital, L=[l(l+1)]1/2  

l=0,1,2,3,…(n-1)   
  n valori 

s,p,d,f,… 

Număr  cuantic 
 magnetic 
orbital  

Cuantifică  proiecţia pe o axă 
a  momentului  cinetic  
orbital, 
Lz=m  

m= -l,…,0,…,l 
2l+1 valori 

 

Număr  cuantic 
magnetic de 
spin 

Cuantifică proiecţia pe o axă 
a momentului cinetic de  
spin, 
 Sz = ms   
 

mS = - 1/2, 1/2 
2s+1 valori 

 

 
 Observație. Momentul cinetic de  spin al electronului, numit și moment cinetic propriu, se 
cuantifică după o regulă similară momentului cinetic orbital, mai precis:  S =[s(s+1)]1/2 , unde  s  

este  numărul cuantic de spin. 
  Electronii din atom sunt grupaţi în pături (identificate prin valorile numărului cuantic 
principal), care la rândul lor sunt formate din subpături (identificate prin valorile numărului 
cuantic orbital). 
  Pentru stabilirea configuraţiei electronice se respectă două reguli: 
Principiul lui Pauli – într-un atom nu poate exista decât un singur  electron caracterizat prin 
acelaşi set de patru numere cuantice (n, l, m, ms).  
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Principiul stabilităţii – stările atomice cele mai stabile sunt stări de energie minimă.  

 Conxiune inversă. 10. Demonstraţi  că  numărul  maxim  Nmax  de  electroni  dintr-o  pătură  n  se 
determină cu relația  Nmax = 2n2. 
20. Stabiliţi configuraţia electronică a atomilor  de  heliu (Z= 2),  carbon (Z=6),  oxigen (Z=8)  și  
calciu (Z= 20). 
  Radiaţiile X ( numite iniţial şi raze Röntgen după numele celui care le-a descoperit) sunt 
radiaţii electromagnetice  cu  lungimea de undă cuprinsă între 10-9 m și 10-12 m,  care pot fi 
obţinute în tuburi vidate cu descărcare electrică.  
  În tubul de raze X, electronii emiși de catodul incandescent sunt accelerați la o tensiune 
electrică de  60 – 125 kV și ciocnesc materialul țintă fixat pe anod(anticatod). 
  Prin analiză spectrală  s-a constatat că radiaţia produsă într-un tub  de raze X este un 
amestec format din două componente, mai precis: 
*radiaţia X de frânare, rezultată prin frânarea electronilor în câmpul nucleelor, al cărui spectru 
continuu este limitat inferior de o valoare minimă a lungimii de undă, min =hc/eU, unde U este 

diferenţa de potenţial dintre catod şi anticatod. 
*radiaţia X caracteristică, datorată tranziţiilor electronilor între nivele energetice interioare ale 
atomilor, are un spectru discret -  specific atomilor materialului țintă - format din linii spectrale a 
căror frecvenţă se poate calcula cu legea lui Moseley 

                                               


 =1/ =R(Z -  )2(1/n2-1/k2) 
unde    reprezintă constanta de ecranare. 
  Radiaţia laser este produsă de către generatoarele şi amplificatoarele cuantice de radiaţie, 
a căror funcţionare se bazează pe inversia de populaţie între două nivele energetice ale atomilor 
dintr-un mediu activ, urmată de  emisia stimulată de radiaţie, prin tranziţia electronilor între 
aceste nivele.  Fenomenul de amplificare a luminii prin emisie stimulată de radiaţie este cunoscut 
sub numele de “efect laser”(light amplification by stimulated emision of radiation).  
  Pentru o mai bună înţelegere a efectului laser, se impune o analiză a tranziţiilor cuantice ale 
atomilor între  două stări energetice, Wn> Wm.  
  În condiţii de echilibru termodinamic, numărul atomilor aflaţi în diverse  stări energetice 
descreşte cu energia nivelului, conform legii de distribuţie a lui Boltzmann 
    Nn = Nm e- (Wn -Wm)/kT 
  Atunci când se furnizează mediului activ energie din exterior, acţiune numită pompaj 
(iradiere optică, descărcare în gaze, inducţie electromagnetică, disociaţie chimică), este posibilă 
inversiunea de populaţie între  două nivele energetice, caz în care  numărul atomilor aflaţi pe 
nivelul superior  este mai mare  decât numărul atomilor  aflaţi pe nivelul inferior , Nn>Nm .  
  Atomii excitaţi pe nivelul superior sunt instabili şi de aceea trec pe nivelul inferior prin 
emisia de fotoni, hv=Wn-Wm, fie de la sine, în cazul emisiei spontane, fie sub acţiunea unor factori 
externi cum ar fi o radiaţie electromagnetică, în cazul emisiei induse (stimulată).  
  Tranziţiile induse se desfăşoară foarte rapid, în cascadă, fiind corelate între ele, astfel încât 
se obţine un fascicul monocromatic (radiaţii de aceeaşi frecvenţă), coerent (radiaţii cu aceeaşi 
fază), paralel şi de intensitate foarte mare. 
  Amplificatoarele cuantice de radiaţie, erau cunoscute iniţial sub numele de LASER (pentru 
radiaţie invizibilă), MASER (pentru microunde) şi IRASER (pentru radiaţia infraroşie), însă în 
prezent, mulţi autori includ toate categoriile sub denumirea generică de “laser”.  
  Primele dispozitive laser au fost construite în 1958 de N.C. Basov şi A.M. Prohorov (fosta 
URSS) şi de C.H. Townes (SUA), realizare deosebită pentru care au primit toţi trei premiul Nobel.  
  În anul 1960, Maiman a realizat laserul cu  rubin.  Acest laser are ca mediu activ  un 
monocristal de rubin, obținut  pe cale sintetică din corindon (Al2O3) şi impurificat apoi  cu ioni 
trivalenţi de crom (Cr+++) în proporţie de 0,05% . 
  Monocristalul de rubin este  plasat pe axa de simetrie a unei camere cilindrice, cu rol de 
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cavitate de rezonanţă, având  suprafaţa interioară reflectătoare.  
  Inversiunea de populaţie între nivelele  energetice W1 şi W2  ale  ionilor de crom  se 
realizează prin pompaj optic, de către radiaţia produsă de o lampă elicoidală de cuarţ, cu 
descărcare în xenon.  
  Mai  întâi, ionii de  Cr+++ aflaţi  pe nivelul W1  sunt  excitaţi pe numeroasele nivele  din 
banda W3 care, fiind instabile, suferă  tranziţii  spontane  neradiative  pe nivelul  W2 , dar  şi 
radiative pe nivelul W1.  
  Fasciculul laser de culoare roşie (  694,3 nm) se obţine prin descărcarea rapidă a ionilor 
de crom aflaţi pe nivelul W2 sub acţiunea unor fotoni incidenţi. 
  În prezent, există o gamă diversificată de laseri: cu mediu activ solid (rubin, sticlă dopată cu 
neodim, granaţi de itriu şi aluminiu, semiconductoare), cu mediu activ lichid (chelaţi de lantanide, 
soluţii de coloranţi) sau cu mediu activ gazos (He-Ne, Xe, CO2). Laserii pot  funcţiona atât în regim 
continuu, cât şi în regim de impulsuri. 
   Proprietăţile specifice radiaţiei laser (direcţionalitate, intensitate foarte mare, 
monocromaticitate, coerenţă) au condus la diverse utilizări în practică, de la prelucrarea 
materialelor extradure şi măsurarea exactă a unor distanţe, până la aplicaţii în domeniul 
biochimiei şi medicinii sau obţinerea imaginilor în relief (holograme). 
   Holografia (holos=întreg, grafien=scriere) a fost concepută în 1947 de către fizicianul 
englez Dennis Gabor, fiind materializată  în anul 1963 de către fizicienii americani E. Leith şi 
Upatniks, care au obţinut primele holograme folosind un laser cu heliu-neon.  
  În principiu, procedeul de înregistrare a hologramei constă în dedublarea unui fascicul  
laser incident, prin  reflexia pe o oglindă, respectiv pe obiectul holografiat, după care fasciculele 
reflectate (de referinţă şi obiect) se suprapun în emulsia fotosensibilă a unei plăci fotografice şi 
formează un tablou de interferenţă (conţine toate informaţiile despre amplitudinea şi faza luminii 
reflectate de obiect). 
  Pentru redarea imaginii tridimensionale, placa fotografică se plasează în dispozitiv  în 
aceeaşi poziţie față de fasciculul de referinţă, obţinându-se după difracţie fasciculul obiect, astfel 
încât observatorul are senzaţia că priveşte obiectul real.  
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                                         10.  Fizica nucleului şi a particulelor elementare 
 
   Este fascinant pentru fiinţa umană să pătrundă cu gândirea în domeniul structurii intime a 
materiei, să formuleze ipoteze  în abordarea teoretică şi apoi să le verifice experimental.  
  Conform modelului protono-neutronic (Heisenberg, Ivanenko, Tamm, 1932),  nucleul 
atomic este format din Z protoni şi (A-Z) neutroni,  A fiind numărul de masă, iar Z reprezintă 
numărul atomic.  
  Protonii şi neutronii formează împreună clasa nucleonilor.  Protonul are sarcina electrică 
egală cu sarcina elementară, iar neutronul  nu are sarcină electrică.  
  Protonul şi neutronul au masele de repaus apropiate de unitatea atomică de masă, mai 
precis, mp=1,00727 u, mn =1,00866 u.  
  Atomul este neutru din punct de vedere electric, deoarece  sarcina negativă a electronilor 
este compensată de sarcina pozitivă a protonilor.  
  Speciile nucleare se pot grupa în izotopi (au acelaşi Z dar A diferite) , izobari(au acelaşi A 

dar Z diferite) etc.  Pentru caracterizarea unei specii nucleare(nuclid) se foloseşte notaţia XA

Z , 

utilizată uneori şi la identificarea izotopilor elementului chimic cu simbolul X.  
  Proprietăţile  generale ale nucleului sunt: dimensiunile (se poate  aproxima cu  o  sferă de 
rază R=R0A1/3, R0=1,45. 10-15 m),  sarcina electrică (qN=Ze) şi masa (mN Zmp+(A-Z)mn , se 
determină cu spectroscopul de masă).  
  Stabilitatea nucleelor atomice este asigurată de forţele nucleare, care sunt forţe de schimb 
mult mai intense decât forţele electrice sau gravitaţionale.  
  După Yukawa, interacţiile nucleare se realizează prin intermediul pionilor, particule 
elementare cu masa de 280 de ori mai mare decât masa electronului.  
  Forţele nucleare au rază mică de acţiune( 10-15m), se exercită doar între nucleonii vecini, 
nu depind de sarcina particulelor, ci doar de orientarea spinului acestora.  
           O primă evaluare a intensităţii forţelor nucleare se poate face pe baza energiei de legătură 
a nucleului (energia necesară pentru a desface un nucleu  izolat în repaus, în nucleonii 
componenți,   izolaţi în repaus) 
                            Wleg=[Zmp+(A-Z)mn - mN]c2    (relaţia lui Einstein dintre masă şi energie) 
unde mN este masa nucleului cu număr de masă A şi număr atomic Z.    
  Se observă că energiei de legătură  a nucleului îi corespunde defectul de masă (diferenţa 
dintre masa totală a nucleonilor izolaţi şi masa nucleului):  
                                             m= Zmp+(A-Z)mn - mN   

  Deoarece masa atomică mA  se poate determina experimental mult mai uşor decât masele  
nucleului, prin adunarea şi scăderea termenului Zme,  relaţia precedentă se poate aproxima astfel              
                                            Wleg = [Z.mH+(A-Z)mn-mA]c2 

cu menţiunea că, în expresia exactă a masei atomice, mA=mN + Zme  - W
el

leg /c2,  ultimul termen se 

poate neglija, deoarece energia de legătură a electronilor în atom, W el

leg 10 eV, este mult mai mică 

decât  energia de legătură a nucleului. 
              Raportul dintre energia de legătură a nucleului şi numărul de masă defineşte noţiunea de  
energie  de  legătură pe nucleon  
                                                              B=Wleg/A 
care este o mărime fizică mai potrivită decât Wleg , pentru a caracteriza stabilitatea nucleelor.  
  S-a constatat experimental că energia de legătură pe nucleon creşte la nucleele uşoare 
odată cu numărul de masă, până atinge o valoare maximă de 8,5 MeV la nucleele de masă 
intermediară (A=40…140), după care scade la nucleele grele până la 7,5 MeV.  De aceea, nucleele 
uşoare şi nucleele grele  au tendinţa de a trece în nuclee de masă intermediară - mai stabile - prin 
reacţii de fisiune nucleară, respectiv prin  procese de fuziune nucleară şi dezintegrare radioactivă.  
  Pentru a explica proprietăţile nucleului au fost emise diverse modele nucleare: 
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*modelul picăturii – a fost introdus prin analogie  cu o picătură omogenă de lichid, mai precis,  
forţele de interacţiune  au caracter de saturaţie, iar volumul nucleului crește cu aceeași valoare 
când se aduce un nucleon suplimentar.  
  Datorită atragerii nucleonilor de la suprafață spre interiorul picăturii nucleare, se 
manifestă forțele de tensiune superficială care fac ca nucleul să ia forma sferică.  
  Acest model explică procesul de fisiune nucleară și permite demonstrarea formulei pentru 
calculul razei  nucleare, R=R0A1/3.   
*modelul păturilor – a fost conceput prin analogie cu dispunerea electronilor din atom, cu 
mențiunea că, în nucleu, nucleonii ocupă nivele energetice pe care nu pot sta decât cel mult doi 
nucleoni identici cu momentele de spin orientate antiparalel.  
  Pe baza acestui model se explică periodicitatea unor proprietăţi nucleare dependente de 
numărul protonilor sau al neutronilor, precum şi stabilitatea deosebită a nucleelor care au un 
număr de protoni sau de neutroni egal cu 2, 8, 20, 28, 50, 126 (numere magice). 
*modelul generalizat – a fost  obţinut prin unificarea modelului picăturii cu cel al păturilor 
nucleare; se consideră că  fiecare nucleon din nucleu se mişcă în câmpul de forţe produs de restul 
nucleonilor, la care se adaugă o mişcare perturbatoare a întregii pături din care face parte. 
  Sub acţiunea unor cauze interne (instabilitate nucleară) sau externe (ciocniri), nucleele 
suferă transformări nucleare, spontane (dezintegrare radioactivă, dezexcitare nucleară) sau 
induse (reacţie nucleară, excitare nucleară), care se supun legilor de conservare pentru energie, 
impuls, moment cinetic,  sarcină electrică şi număr de nucleoni. 
  Radioactivitatea naturală este procesul de emise spontană a radiaţiilor   (nuclee de 
heliu),   (electroni sau pozitroni),   (radiaţii electromagnetice cu lungimea de undă mai mică 

decât 10-12 m).  
  Transformările radioactive sunt procese aleatoare (întâmplătoare), care se  desfăşoară 
după schemele: 

                         XA

Z

4

2





A

ZY  + 42  (dezintegrare  ) 

                         XA

Z YA

Z 1 + 0

1  (dezintegrare  --, emisie de electroni ) 

                         XA

Z  YA

Z 1 + 0

1  (dezintegrare  +, emisie de pozitroni ) 

                         XA

Z
*  XA

Z +   (dezintegrare  , emisie de fotoni  ,  X
* - nucleu în stare excitată) 

  Descreşterea în timp a numărului de nuclee instabile, se exprimă analitic prin legea 
dezintegrării radioactive în forma diferenţială, dN= - N dt, sau integrală, N=N0 e- λt, unde 
constanta radioactivă λ semnifică probabilitatea de dezintegrare în unitatea de timp a unui nucleu 
radioactiv. 
Conexiune inversă. Demonstraţi relaţiile,  =1/ , T1/2 =(ln2)/ , Λ= Λ0 e- λt =  N,  pentru timpul 
mediu de viaţă   (timpul după care numărul iniţial de nuclee radioactive N0  se micşorează de  e  
ori), timpul de înjumătăţire T1/2 (intervalul de timp în care numărul de nuclee radioactive scade 
la jumătate) şi activitatea radioactivă, Λ = - dN/dt (numărul de particule emise de o sursă 
radioactivă în unitatea de timp ; unitatea de măsură este curie, 1 Ci = 3,7 .  1010 dezintegrări/s). 
  Legea de atenuare a fotonilor   printr-un strat de substanță cu grosimea x se exprimă 

prin relaţia 

                  I(x) = I(0) e
x.  

 unde  μ este coeficientul de atenuare, I(0), I(x) reprezintă  intensitățile fasciculului la intrarea, 
respectiv la ieşirea din stratul de substanţă.   
  Deoarece atenuarea fasciculului de radiaţii   se face prin efect fotoelectric,  efect Compton 

şi formare de perechi, coeficientul total de atenuare   este o sumă a coeficienţilor caracteristici 

fiecărui proces,  = f+  c+ p.  Este  uşor  de  verificat  că, după  parcurgerea  unei  distanţe     

d1/2 =(ln2)/   (grosime de înjumătăţire), intensitatea radiației  scade la jumătate. 
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  Elementele  radioactive din  natură derivă unul din altul prin dezintegrări  succesive, 
formând   serii radioactive, care încep cu un element radioactiv şi se termină cu unul  stabil, 

precum cele  ale  uraniului ( U238

92 ,..., Pb206

82 ),  thoriului( Th232

90 ,..., Pb208

82 ) şi actiniului( U235

92 ,..., Pb207

82 ). 

  Reacţiile nucleare, notate simbolic a+X Y+b sau X(a,b)Y, sunt procese de interacţiune în 
care intervin forţe nucleare, mai precis, prin interacţiunea unei particule  proiectil cu un nucleu 
ţintă X, se obţine  nucleul Y şi particula emergentă b.  
  Există  diverse  tipuri  de  reacţii  nucleare  produse  de  neutroni,  fotoni  ( reacţii 

fotonucleare)  sau  de  particule  electrice ( , protoni, deuteroni),  în  care  nucleele  ţintă  îşi 
modifică sau nu structura prin procese de transmutaţie nucleară (X Y şi a b),  respectiv de  
împrăştiere elastică sau inelastică(X=Y şi a=b). 
  Interacţiunile nucleare se supun unor   legi de conservare  pentru: 
-  sarcina  electrică,   Za + ZX = ZY + Zb ; 
-  numărul de nucleoni, Aa + AX = AY + Ab ; 
-  energie,  ma c2 + Eca + mX c2 + EcX = mY c2 + EcY + mb c2 + Ecb .  
  Energia de reacţie  reprezintă diferenţa dintre energiile cinetice ale particulelor rezultate 
din reacţie şi a celor intrate în reacţie 
                 Q= Ecb + EcY  - Eca - EcX 
  Din legea conservării energiei rezultă o altă relație pentru calculul energiei de reacție: 
                                                       Q=( ma  +  mX  - mb - mY) c2 
Dacă Q>0  reacţia se numeşte exoenergetică, iar dacă Q<0  reacţia este endoenergetică. 
  Prin aplicarea  legii conservării impulsului, în sistemul laboratorului, în care EcX =0, se 
poate  obţine  dependența  energiei  de  reacţie Q  de  caracteristicile particulei b, exprimată       
prin  relaţia  
 Q=(1+mb/mY) Ecb -(1-ma/mY) Eca -2(mamb  Eca Ecb )1/2 (cos )/ mY  
 unde  θ  este unghiul sub care este împrăştiată particula emergentă   faţă de direcţia de deplasare 
a particulei proiectil . 
  În strategia energetică a omenirii, fisiunea şi fuziunea nucleară ocupă un loc deosebit. 
Fisiunea nucleară este deja utilizată în reactoarele nucleare, procesele de fuziune nucleară 
rămânând o soluție posibilă în viitor.  
  Fisiunea stimulată a fost descoperită în anul 1938 de către fizicienii germani O. Hahn şi      
F. Strassman, însă  explicarea calitativă a  procesului  de  fisiune a fost dată în anul următor de  
către  Lise Meitner şi O. Frish, prin asimilarea nucleului cu o picătură de lichid. 

         În linii mari, procesul decurge astfel: la captura unui neutron lent de către un nucleu de U235

92 , 

acesta se rupe în două nuclee de masă intermediară, cu eliberarea de energie şi a 2-3 neutroni 
rapizi care pot iniţia noi acte de fisiune, astfel încât procesul poate să se autoîntreţină (reacţie în 
lanţ).   Se impun două condiţii de bază pentru autoîntreţinerea reacţiei de fisiune, și anume: 
1). încetinirea neutronilor rapizi într-un mediu moderator care să preia prin ciocniri o mare parte 
din energia lor cinetică; 
2). cantitatea de material fisionabil trebuie să depăşească o valoare minimă, numită masă critică, 
pentru a se acoperi pierderile de neutroni în procese de captură fără fisiune sau care ies în afara 
zonei active.  Sub masa critică, reacţia se întrerupe, iar prin depăşirea masei critice reacţia capătă 
caracter exploziv. 
  Reactoarele nucleare cu fisiune funcţionează în regim critic, pentru ca reacția în lanț să se 
autoîntreţină, excesul de energie fiind preluat sub formă de căldură de către un agent termic.  
   Primul reactor nuclear a fost pus în funcţiune la Chicago în 1942 de către Enrico Fermi şi 
colaboratorii săi.  
  Principalele componente ale unui reactor sunt: 
*materialul fisionabil (combustibilul nuclear), format din uraniu natural sau uraniu îmbogăţit, fie  
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cu izotopul natural U235

92 ,  fie cu izotopii fisionabili artificiali ( U233

92 , Pu239

94 ), fiind aranjat sub formă 

de bare sau reţea de blocuri în masa de moderator ; 
*moderatorul, format din nuclee cu masă mică (apă obişnuită, apă grea, grafit, beriliu, oxidul de 
beriliu), care au  rolul de a încetini neutronii rapizi rezultaţi în procesele de fisiune ; 
*reflectorul, format dintr-un strat de beriliu depus pe peretele reactorului, având rolul de a 
micşora pierderile de neutroni prin readucerea acestora în zona activă a reactorului; 
*barele de control, confecţionate din substanţe care absorb puternic neutronii, precum cadmiu 
sau bor,  care asigură reglarea reacţiei în lanţ, prin introducerea sau scoaterea progresivă a  
acestora din zona activă a reactorului; 
*barele de siguranţă, cu care se poate opri funcţionarea reactorului în cazuri de accidente ; 
*fluidul de răcire, format din unele lichide (apă obişnuită, apă grea), unele gaze puternic 
comprimate (aer, heliu, bioxid de carbon) sau unele metale topite (sodiul, aliajul de sodiu şi 
potasiu), având rolul de a evacua căldura din reactor.  
  Fluidul de răcire din circuitul primar este pompat şi circulă continuu prin zona activă, de 
unde preia căldura şi o transferă unui agent termic din circuitul secundar prin intermediul unui 
schimbător de căldură.   
  Energia termică este transformată de către turbinele cu abur în lucru mecanic  care  pune 
în mişcare rotorul generatoarelor de curent alternativ trifazat din centralele nucleare; 
*învelişul protector, componentă importantă a reactorului care asigură funcţionarea sa în condiţii 
de maximă securitate, fiind formată dintr-o zonă de protecţie biologică, alcătuită dintr-un strat de 
fontă sau de oţel (absoarbe radiaţiile gama), dintr-un strat de apă (absoarbe neutronii), dintr-un 
zid gros de beton, având rolul de a absorbi  restul de radiaţii gama şi neutroni care au reuşit să 
treacă de primele două straturi. Pentru mai multă siguranţă, totul este acoperit cu o anvelopă de 
protecţie.  
  Toate operaţiile la un reactor nuclear (pornire, variaţia puterii, oprire) se fac de la distanţă, 
dintr-o sală de comandă, fiind asistate de calculator. Sisteme speciale de protecţie intră automat în 
funcţiune de îndată ce apare o defecţiune, fiind redusă la minimum orice posibilitate de explozie 
atomică. Totuşi  tehnologiile învechite, erorile umane și dezastrele naturale fac ca riscul nuclear să 
persiste, iar problema depozitării deşeurilor radioactive fără a polua mediul înconjurător încă nu a 
fost rezolvată pe deplin. 
  O sursă inepuizabilă de energie, practic nepoluantă, o constituie reacţia de fuziune, care 
constă în unirea nucleelor uşoare pentru a forma nuclee de masă intermediară mai stabile. 
   Interesanţi din punct de vedere energetic sunt izotopii hidrogenului, şi anume, deuteriul (D 

= H2

1 ) şi tritiul (T = H3

1 ), care interacţionează astfel: 

  H2

1 + H2

1 He3

2 + n1

0  +3,27MeV(ramură neutronică) 

  H2

1 + H2

1  H3

1 + H1

1 +4,03MeV (ramură protonică) 

Heliul şi tritiul rezultaţi pot interacţiona la rândul lor cu deuteriul, rezultând reacţiile: 

  H3

1 + H2

1 He4

2 + n1

0  +17,6MeV 

                        He3

2 + H2

1 He4

2 + H1

1 +18,3MeV 

  Neutronii rapizi obţinuţi ar putea fi folosiţi la regenerarea tritiului în urma unor 
interacţiuni cu litiul  

  Li6

3 + n1

0  He4

2 + H3

1 + 4,6MeV 

  Se ştie că stelele (inclusiv Soarele) constituie uriaşe reactoare naturale de fuziune, în care 
elementele uşoare se contopesc în elemente din ce în ce mai grele, la temperaturi care depăşesc 
100 de milioane de grade Kelvin.  
  Dar, pentru ca  „focul stelar” să poată fi aprins în instalaţiile pilot de pe Pământ, este 
necesar ca pe lângă temperatura înaltă, combustibilul nuclear în stare de plasmă trebuie să 
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îndeplinească următoarele condiţii: să fie foarte pur, să fie îngrădit (confinat) în capcane 
magnetice pentru a nu se împrăştia, iar densitatea sa (n) să fie corelată cu  timpul  de  viaţă (τ) al  
plasmei fierbinţi, conform  criteriului  lui  Lawson,   nτ (nτ)min.  
  Pentru obţinerea plasmei se folosesc diverse metode,  precum:  
- descărcările electrice în gaze; 
- excitarea şi ionizarea termică; 
- excitarea şi ionizarea cu radiaţii electromagnetice (în particular cu fascicule laser de mare 
putere); 
- bombardarea unor ţinte cu fascicule de particule accelerate;  
- injecţia particulelor încărcate în capcane magnetice;  
- ionizarea prin unde şoc . 
   Ne exprimăm  speranţa ca, în viitorul apropiat, reacţia de fuziune nucleară să fie utilizată 
pentru  rezolvarea definitivă a crizei energetice a omenirii, în condiţiile epuizării în acest secol a 
zăcămintelor de combustibili fosili (petrol şi cărbune).   
  Cercetarea în domeniul fizicii nucleului trebuie pusă sub semnul responsabilităţii, iar 
exploziile de la Hiroshima şi Nagasaki să rămână ca o amintire neplăcută a unor evenimente  
tragice  ale istoriei, care să îndemne la reflecţii profunde asupra existenţei umane. 
  Există o gamă diversificată de mijloace tehnice utilizate pentru detecţia radiaţiilor 
nucleare,  a căror  funcţionare  se  bazează  pe  ionizarea  unui  gaz  supus  unui  câmp  electric 
intens (camera  de  ionizare, detectorul  proporţional, contorul Geiger-Müller),  producerea  de 
scintilaţii (detectori cu scintilaţie), efect fotochimic (emulsia nucleară), producerea de perechi 
electron-gol  în  semiconductoare (detectori  cu  cristale  semiconductoare),  formarea  de  centre  
de  condensare  în  vapori  suprasaturaţi (camera cu ceaţă),  formarea  de bule  într-un  lichid 
supraîncălzit (camera cu bule).   
  În dozimetrie (domeniu care se ocupă cu măsurarea şi studiul efectelor produse de 
interacţiunea radiaţiilor cu substanța) se folosesc următoarele mărimi fizice: 
•doza de iradiere – cantitatea  de  radiații  primită  de  un  mediu, măsurată  prin  efectul  de 
ionizare a aerului.  
   Pentru radiațiile electromagnetice, doza de iradiere se măsoară în röntgeni, iar pentru 
radiațiile corpusculare unitatea de măsură se numește rep.  
  Un röntgen (R) reprezintă o  doză de iradiere care  produce într-un cm3 de aer 2,09·109 
perechi de ioni monovalenți. Un rep (röntgen équivalent physique) corespunde unei doze de 
iradiere la care absorbția de energie pe kg de substanță iradiată este de  84·10-4 J/kg .   
•doza absorbită – energia cedată unităţii de masă de către radiaţie, Dabs= ΔE / Δm.  
  Unitatea de măsură în SI pentru Dabs  se numeşte gray(1 Gy =1J/kg), iar în practică  se 
foloseşte și unitatea numită rad (radiation absorbed dose, 1rad=0,01 Gy). 
•doza echivalentă sau doza biologică – caracterizează efectul global  al radiaţiilor asupra 
organismelor vii, Dechiv = η Dabs , unde  s-a  notat cu η  factorul de  pondere  al  radiaţiei numit 
impropriu eficacitate biologică relativă.  
  Unitatea  de  măsură în  SI pentru Dechiv  se numeşte sievert (Sv), iar în sistem tolerat se 
foloseşte unitatea numită rem (röntgen equivalent for man, 1rem=0,01 Sv). Un rem corespunde 
unei doze biologice care produce aceleași efecte asupra organismului ca și absorbția unui röntgen 
de radiații electromagnetice (X sau γ). 
•doza efectivă - caracterizează efectul biologic  al radiaţiilor asupra unui ţesut viu, Def = f  Dechiv, 
unde f reprezintă factorul ponderare al ţesutului.  
  Unitatea de măsură în SI se numeşte tot sievert,  [Def]SI=Sv, denumire dată în onoarea 
fizicianului suedez Rolf Sievert care a contribuit la standardizarea dozelor de radiaţii utilizate în 
terapia cancerului. 
 Prin iradierea unui organism, dozele primite se cumulează, putând duce la boala actinică 
gravă, care se manifestă prin leucopenie(scăderea numărului de leucocite din sânge), căderea 
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părului, hemoragii interne, sterilitate şi chiar deces. De menţionat că dozele mari de radiaţii 
afectează  informaţia genetică din celule, cu posibilitatea apariţiei unor mutaţii genetice la 
descendenţi. 
  Protecția împotriva radiațiilor produse de surse externe sau de surse interne(aflate în 
organism) se realizează în diverse moduri: protecție fizică (ecranarea surselor externe de radiații, 
reducerea timpului de expunere etc.), protecție chimică (administrarea, înainte sau după iradierea 
unei persoane, a unor substanțe chimice, precum cistamina sau gamafos),   protecție biochimică 
(administrarea persoanei iradiate a unor produse biologice, precum sânge sau plasmă, pentru 
refacerea celulelor afectate),  protecție biologică (transplantul de celule viabile în măduva 
hematoformatoare a persoanei iradiate), decontaminare (îndepărtarea izotopilor radioactivi din 
tubul digestiv prin administrarea unor substanțe, precum  alginat de sodiu sau fosfat de aluminiu, 
iar  înlăturarea  izotopilor  radioactivi  din  arborele  traheobronșic  se  poate  face  prin  spălări   
cu ser fiziologic).  
 Pentru a cerceta structura nucleelor sunt necesare particule de energie înaltă care pot trece 
de bariera electrostatică de potenţial şi pot provoca reacţii nucleare. 
   Acceleratoarele de particule sunt instalaţii complexe a căror funcţionare se bazează pe 
interacţiunea particulelor încărcate electric cu câmpuri electrice şi magnetice, care asigură 
accelerarea particulelor electrice până la energii cinetice foarte mari în timpul deplasării acestora 
pe traiectorii liniare (accelerator liniar rezonant, accelerator liniar cu undă progresivă) sau 
circulare(ciclotron, sincrociclotron, sincrotron, sincrofazotron, betatron etc.). 
   În prezent, Large Hadron Collider (LHC) este cel mai mare şi cel mai performant 
accelerator de particule,   care a fost finalizat pe 10 septembrie 2008 în cadrul Centrului European 
de Cercetări Nucleare (CERN) de la Geneva.  
  Large Hadron Collider este un accelerator circular cu o rază a circumferinței de 27 km, care 
a  fost construit sub  pământ, la adâncimi între 50 şi 175 metri, cu scopul de a valida experimental 
Modelul Standard al particulelor elementare, dar  și pentru evaluarea  diverselor teorii ale 
unificării, de la mecanismul propus de Higgs  pentru modul de generare a maselor particulelor 
elementare, la ipoteze despre dezagregările quarcurilor, existenţa supersimetriei, violări ale 
simetriei între particule și antiparticule corespunzătoare etc. 
  Este semnificativ faptul că la CERN lucrează  fizicieni şi specialişti din toată lumea care 
încearcă să descifreze enigmele cunoașterii la nivelul microcosmosului. 
   În reacţiile nucleare la energii înalte au apărut fenomene care au schimbat concepţia 
despre structura materiei, ca de exemplu  generarea de particule care nu preexistă în nucleu.  
   Pentru ca o particulă să fie considerată elementară trebuie să aibă proprietăţi bine definite, 
să nu aibă structură internă şi să nu poată fi descompusă în părţi componente prin reacţii 
endoenergetice.  
  Principalele proprietăţi ale particulelor elementare sunt: masa de repaus m0, timpul de 
viaţă τ, sarcina electrică Q, sarcina barionică B, spinul izotopic T,  stranietatea S şi spinul s. 
  Masa de repaus a particulelor elementare variază în limite foarte largi de la valoarea zero, 
în cazul fotonului, până la valori relativ mari, în cazul particulelor grele, ca nucleonii şi hiperonii. 
  Timpul de viaţă exprimă gradul de stabilitate al particulelor elementare. Cu excepţia 
electronului, protonului şi fotonului, restul particulelor elementare sunt instabile. 
  Din punct de vedere al sarcinii electrice, particulele elementare pot fi pozitive (ex. 
protonul), negative (ex. electronul) sau neutre (ex. neutronul). 
  Sarcina barionică s-a introdus pentru a explica conservarea numărului de nucleoni în 
reacţiile nucleare. În  acest  scop, nucleonilor li s-a asociat numărul cuantic barionic B = +1, iar 
leptonii au primit B = 0, clasă din care face parte şi electronul. 
  Spinul izotopic exprimă faptul verificat experimental, că, din punct de vedere al 
interacţiunilor nucleare, neutronul şi protonul  au proprietăţi identice, fiind două stări de 
manifestare ale nucleonului, la fel cum izotopii sunt variante  ale aceluiaşi element chimic.  
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  Se  consideră  că  nucleonul  are un  spin  izotopic T=1/2,  a  cărui  proiecţie, Tz=± 1/2, 
formează un dublet.  
  Stranietatea este  un număr cuantic legat de generarea numai în perechi a unor tipuri de 
particule elementare, cum este dubletul hiperon (S = -1) şi mezon K (S = +1).  
  Stranietatea S este legată de  sarcina electrică Q, proiecţia Tz   a spinului izotopic pe o axă 
arbitrară  şi sarcina barionică B  prin relaţia S = 2(Q – Tz) – B. 
  Spinul caracterizează momentul cinetic propriu al particulelor elementare, putând lua 
valori semiîntregi, în cazul fermionilor, respectiv întregi  în cazul bosonilor.  
  Spre deosebire de fermioni, bosonii nu se supun principiului de excluziune al lui Pauli, 
adică numărul maxim de particule care se pot afla pe un nivel energetic este nelimitat.  
  În funcţie de valorile spinului, sarcinii barionice şi stranietăţii, particulele elementare se 
clasifică în fotoni, mezoni(pion π, kaon K), leptoni(electron e, miuon μ, neutrino ν), 
nucleoni(proton p, neutron n) şi hiperoni(lambda Λ, sigma Σ,  xi Ξ, omega Ω ). 
  Fiecărei particule elementare îi corespunde o antiparticulă, având sarcina electrică, 
sarcina barionică şi stranietatea de semn opus.  
   Prin interacţiunea dintre o particulă şi antiparticula sa se produce fenomenul de anihilare 
în care acestea dispar, transformându-se în fotoni. Rezultă că antimateria, formată din 
antiparticule, nu poate exista în Univers decât separată de materie.  
  În prezent, au fost puse în evidenţă doar patru tipuri de interacţiuni fundamentale între 
particulele elementare.  
  Cele mai intense sunt interacţiunile tari sau nucleare, cu rază scurtă de acţiune(de 
ordinul10-15m), care asigură stabilitatea nucleelor şi se exercită în general  între hadroni 
(nucleoni, mezoni şi hiperoni), particule care sunt formate din quarcuri ( modelul de quarc a fost 
propus  în anul 1964 de  fizicienii Murray Gell-Mann și George Zweig).   
  Interacţiunile electromagnetice au raza de acţiune infinită şi se exercită între particulele 
încărcate electric; în stare de repaus, forţa de interacţiune fiind dată de legea lui Coulomb.  
  Interacţiunile slabe au raza de acţiune de ordinul 10-24m şi se manifestă în procese de 
transmutare a particulelor elementare şi a nucleelor, în care intervin leptoni, ca de exemplu, 
dezintegrarea  .  

   Interacţiunile gravitaţionale sunt de intensitate neglijabilă față de interacțiunile 
electromagnetice şi se exercită între toate particulele cu masa de repaus nenulă, forţa de 
interacţiune fiind dată de legea atracţiei universale, descoperită de Newton. 
  Trebuie făcută distincţie între particulele mesager, care transmit interacţiunile 
fundamentale (gluonii pentru interacţiunile tari, fotonii pentru interacţiunile electromagnetice, 

bosonii W  şi  Z0  intermediază interacţiunile slabe, iar gravitonii,  pe cele gravitaţionale) şi 
particulele-sursă pentru câmpurile de interacţiune, ca de exemplu: quarcurile u(up), d(down), 
c(charm), s(strange), t(top)şi b(beauty), pentru interacţiunile tari, sau leptonii(electronul, 
miuonul, tauonul, neutrinul),  pentru interacţiunile slabe şi electromagnetice.  
  De menţionat că hadronii sunt sisteme de quarcuri cu structură internă complexă (mezonii 
sunt formaţi din două quarcuri, iar barionii  din trei quarcuri) şi interacţionează electromagnetic, 
tare şi slab. 
   Rămâne o provocare fascinantă pentru cercetarea ştiinţifică  să găsească o teorie eficientă 
pentru tratarea unitară a câmpurilor. 
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                                                                       11. Fizica solidului 
 
  Fizica cristalelor este un domeniu important al ştiinţei, cu implicaţii profunde în tehnica de 
calcul, automatizarea proceselor de producţie şi telecomunicaţii.  
  Spre deosebire de solidele amorfe, în care particulele componente sunt dispuse dezordonat 
în spaţiu, la cristale acestea   sunt dispuse regulat în nodurile unei reţele cristaline. 
  Coeziunea structurii cristaline este asigurată  în principal de patru tipuri de legături 
cristaline: 
1). legătura Van der Waals se realizează între atomi cu păturile electronice exterioare complete 
sau între molecule cu legături chimice saturate, fiind datorată forţelor electrice de interacţiune 
dintre dipolii electrici permanenţi sau  induşi.  Este  o  legătură cristalină slabă care  predomină în 
cristalele de  tip     Wan der Waals,  numite şi cristale moleculare. 
2). legătura ionică este datorată forţelor electrice de atracţie dintre ionii de semne contrare 
dispuşi alternativ în nodurile reţelei cristaline.  
  Astfel, în cristalul ionic  Na+Cl- (sare de bucătărie), fiecare cation Na+ are ca vecini de 
ordinul întâi 6 anioni Cl- (la distanţa r0), ca vecini de ordinul doi, 12 cationi Na+ (la distanţa 21/2r0), 
ca vecini de ordinul trei 8 anioni Cl- (la distanţa 31/2r0) etc. 
   Legătura ionică  este mai puternică decât legătura Van der Waals. De aceea, cristalele 
ionice au durităţi mecanice şi puncte de topire mai mari decât cele moleculare. 
3). Legătura covalentă se stabileşte între atomii neutri vecini prin punerea în comun a unor 
perechi de electroni.  
  Numărul legăturilor covalente pe care  un atom le poate forma cu vecinii săi este egal cu  
numărul de electroni necesari pentru a-şi completa ultima orbită la 2 sau 8 electroni, deoarece 
aceste configuraţii electronice de dublet, respectiv octet, sunt cele mai stabile.  
  Datorită trecerii permanente a electronilor de la un atom la altul, densitatea de sarcină 
electrică negativă dintre nuclee creşte şi apar forţe de coeziune numite forţe de schimb.  
  Legătura covalentă se întâlneşte la moleculele gazelor biatomice (ex. H:H = H-H), dar şi la 
cristalele semiconductoare de siliciu, germaniu, seleniu etc. 
4). Legătura metalică este specifică metalelor şi se formează prin punerea în comun 
(colectivizarea) a electronilor de valenţă  de către atomii care compun cristalul.  
  În modelul Drude-Lorentz, se consideră că un metal este format dintr-o reţea de ioni 
pozitivi scufundată în “gazul electronilor liberi”.  Pe baza acestui model se explică uşor 
conductibilitatea electrică deosebită a metalelor şi se pot demonstra legile lui Ohm şi Joule-Lenz, 
dar nu şi dependenţa de temperatură a rezistivităţii electrice şi căldurii specifice, formule care pot 
fi obţinute numai în cadrul teoriei cuantice prin aplicarea statisticii Fermi-Dirac. 
  Orice structură cristalină  este complet definită de o celulă elementară – cel mai mic 
paralelipiped care, prin translatare periodică după trei direcţii independente, poate să reproducă 
întreaga reţea cristalină.  
  Parametrii celulei elementare sunt  muchiile sale a,b, c şi unghiurile dintre ele ,  , . 

Direcţiile muchiilor celulei elementare definesc axele cristalografice.  
  De remarcat că, formal, fiecare atom din vârful unei celule elementare aparţine în egală 
măsură la  celelalte  celule vecine.   
  Pentru orice structură cristalină se poate  găsi o celulă primitivă căreia să-i revină un 
singur atom – fiecare atom din cele 8 vârfuri având o pondere de 1/8.   
  Spre deosebire de  celula primitivă, care  are atomii plasaţi doar în vârfurile sale, celulele 
elementare cu volum centrat, cu feţe centrate sau cu baze centrate, pe lângă atomii din vârfuri, 
conţin şi alţi atomi. Evident, orice celulă elementară simplă, care conţine atomi doar în vârfuri, 
este şi celulă primitivă.  
  În funcţie de forma şi dimensiunile celulei primitive se disting şapte sisteme 
cristalografice, mai precis:  cubic, tetragonal sau pătratic, ortorombic sau ortogonal, monoclinic, 
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triclinic, trigonal sau romboedric, hexagonal.   
Conexiune inversă. Demonstrați că celor şapte sisteme cristalografice le corespund 14 celule 
elementare diferite.  
  Cristalele din natură, care sunt obţinute pe cale tehnologică, nu sunt totdeauna perfecte. Ele 
pot să prezinte defecte punctiforme(vacanţe, atomi interstiţiali), defecte 
unidimensionale(dislocaţii marginale, dislocaţii în spirală) sau să conţină impurităţi 
substituţionale şi interstiţiale.  
  Spre deosebire de corpurile monocristaline (monocristale), în care ordonarea atomilor se 
extinde la întreg volumul, corpurile solide cu structură policristalină, sunt formate din blocuri 
cristaline, denumite microcristalite.  Interfeţele de separare a microcristalitelor reprezintă defecte 
bidimensionale.  
  Pentru înţelegerea comportării electrice a cristalelor trebuie abordată mai întâi structura 
de benzi energetice a acestora.  
  La formarea unui cristal din N atomi, fiecare nivel energetic discret (nedegenerat sau nu)  
al atomului, caracterizat prin perechea de numere cuantice (n, l), se  scindează în N(2l+1) 
subnivele energetice foarte apropiate care formează o bandă energetică permisă, unde 2l+1 
reprezintă gradul de degenerare al nivelului energetic din atomul izolat.  
  Astfel, din nivelul energetic atomic al electronilor de valenţă se formează banda de 
valenţă(BV), iar un nivel liber din atomul izolat dă naştere la o bandă de conducţie(BC).  
  Benzile energetice permise(BP) din cristal sunt separate între ele prin benzi interzise(BI).  
  Numărul maxim de electroni care se grupează în perechi cu spin opus şi pot ocupa o bandă 
energetică este 2N(2l+1). 
  În funcţie de rezistivitatea electrică   se disting următoarele clase de substanţe:  

- metale (  (10- 8…10- 6) Ωm;   

- semiconductoare (  (10- 6…1012) Ωm;   

- izolatori sau dielectrici (  (1012…1022) Ωm.   

  La metale, banda de valenţă este parţial ocupată cu electroni   sau se suprapune parţial 
peste banda de conducţie, la semiconductoare(semiconductori)  grosimea benzii interzise Eg este 
mai mică de 3 eV, iar la izolatori Eg > 3eV. 
  Semiconductoarele sunt elemente chimice  (Si, Ge, Se) din grupa aVI-a a tabelului 
elementelor  sau sunt substanţe compuse( GaAs, InAs, CdTe, CdSe) în care stabilitatea cristalului 
este asigurată prin legăturile covalente dintre atomi. 
   Semiconductoarele pure se numesc intrinseci, iar cele impurificate cu atomi diferiţi de cei 
ai cristalului de bază, se numesc extrinseci, şi pot fi de tip n sau de tip p, după cum impurităţile 
sunt donoare de electroni (atomi pentavalenţi de stibiu, fosfor, arseniu, bismut), respectiv sunt 
acceptoare de electroni (atomi trivalenţi de indiu, galiu, bor, aluminiu).  
  Procesul de impurificare, numit dopare sau dotare, se poate realiza prin difuzie, aliere sau 
implantare de ioni. 
   La conducţia electrică a semiconductoarelor participă nu numai electronii liberi din banda 
de conducţie, ci şi golurile din banda de valenţă.    
  Densitatea de curent j într-un semiconductor este legată de intensitatea E a câmpului 
electric aplicat prin legea lui Ohm locală 
                                                         J = E 
  Conductivitatea electrică a unui semiconductor are expresia generală 
                                                     = e(n n +p p) 

 unde e = 1,6 . 10- 19C este sarcina elementară, n şi p reprezintă concentraţiile de electroni, 
respectiv de goluri, iar  n  şi  p  sunt mobilităţile electronilor, respectiv golurilor (date în tabele 

pentru diverse materiale semiconductoare).  
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  Mai departe,  se prezintă succint procesele de generare termică a purtătorilor de sarcină la 
semiconductoarele intrinseci şi extrinseci.  
  Datorită agitaţiei termice o parte din electronii din banda de valenţă trec în banda de 
conducţie, lăsând în urma lor locuri vacante(legături covalente nesatisfăcute), numite goluri, care 
se comportă ca nişte sarcini fictive pozitive.  
  Simultan cu procesul de generare termică are loc procesul invers de recombinare a 
electronilor din banda de conducţie cu golurile din banda de valenţă, prin care ambele tipuri de 
purtători de sarcină mobili dispar, restabilindu-se legăturile covalente din cristalul 
semiconductor. 
   La echilibru termic, cele două procese se află în echilibru staționar, concentraţiile de 
electroni şi goluri având valori bine precizate.  
  În cazul semiconductoarelor intrinseci, concentraţia electronilor din banda de conducţie 
este egală cu concentraţia golurilor din banda de valenţă, valoarea lor comună, numită 
concentraţie intrinsecă, se poate calcula cu relaţia 
                                                                ni=Cie-Eg/2kT 
unde Ci este o constantă de material(dependentă de temperatura absolută T), k=1,38. 10-23 J/K  
este constanta lui Boltzmann, iar Eg  reprezintă grosimea benzii interzise.  
  Procesele de generare termică a purtătorilor de sarcină devin mai complexe la 
semiconductoarele extrinseci, având în vedere că impurităţile introduc nivele energetice discrete 
în banda interzisă, care pot ceda sau primi electroni de la atomii reţelei de bază.  
  Mai precis, donorii (impurități pentavalente)  introduc în BI un nivel energetic mai apropiat 
de BC,  iar acceptorii introduc în BI un nivel energetic mai apropiat de BV.  
  Pe lângă procesul de generare termică pe cale intrinsecă, la semiconductoarele extrinseci 
apare procesul denumit  generare extrinsecă a purtătorilor de sarcină, care  reprezintă procesul 
de ionizare termică a impurităţilor fixate în reţeaua cristalină.  
  În bilanţul formării purtătorilor de sarcină, procesul de generare extrinsecă este 
predominant, prin tendinţa ca electronii de pe nivelul donor Ed să treacă în BC , unde devin 
electroni liberi, iar electronii din BV să treacă pe nivelul acceptor Ea  al impurităţilor, lăsând în 
urma lor goluri care pot participa la conducţia curentului electric.  
  De aceea apar purtători de sarcină majoritari, care sunt electronii la semiconductoarele 
extrinseci de tip n, respectiv golurile la cele de tip p, ale căror concentraţii pot fi determinate cu 
relaţiile 
                                                           n=Cie- Ed /2kT ,  p=Cie- Ea /2kT  
unde Ed, Ea reprezintă energiile de ionizare pentru nivelul donor, respectiv nivelul acceptor. 
  Prin creşterea temperaturii cristalului semiconductor, se trece progresiv de la regimul de 
conducţie extrinsecă la cel  de conducţie  intrinsecă - atunci când majoritatea impurităţilor sunt  
ionizate. 
     În intervalul de temperaturi care corespunde regimului de epuizare a impurităţilor, 
concentraţia purtătorilor de sarcină majoritari coincide practic cu concentraţia de impurităţi, 
n=Nd, p=Na . Evident, în regim de conducţie intrinsecă n=ni + Nd, p=ni + Na . 
Observaţie. Spre deosebire de metale, la care rezistivitatea electrică creşte cu temperatura, la 
semiconductoare acest parametru important scade puternic cu temperatura. 
  Suntem acum în măsură să abordăm aplicaţiile semiconductoarelor în electronică. Pentru 
început, este utilă o scurtă istorie a evoluţiei dispozitivelor electronice şi a contribuţiei acestora la 
progresul culturii şi civilizaţiei pe Terra.  
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                                                    12. Dispozitive și circuite electronice 
 
   În general, electronica se ocupă cu studiul teoretic şi aplicaţiile fenomenelor produse de 
mişcarea sarcinilor electrice prin vid, gaz sau semiconductoare. 
  Realizarea tuburilor electronice cu vid (dioda cu vid în 1904 de către John Fleming ; trioda 
în 1906 de către Lee Forest) şi  a  tuburilor electronice cu gaz (dioda cu gaz sau gazotronul, 
trioda cu gaz sau tiratronul) a permis dezvoltarea electronicii informaţionale (studiază obţinerea, 
prelucrarea şi transmiterea semnalelor electrice) şi a electronicii energetice (studiază 
posibilităţile de conversie a energiei curentului electric).  
  Descoperirea dispozitivelor electronice semiconductoare (tranzistorul bipolar în 1948 de 
către Bardeen, Brattain şi Shockley; tranzistorul cu efect de câmp de către Shockley şi Pearson; 
tiristorul de către Moll şi Tanenbaum) a marcat profund evoluția tehnicii și tehnologiei.   
   Dispozitivelor electronice semiconductoare,  fiind caracterizate  prin gabarit şi consum 
energetic reduse, dar cu o durată mare de funcţionare, a făcut posibilă  înlocuirea cu succes a 
tuburilor electronice din aplicaţiile curente, automatică şi tehnica de calcul.  
  Totuşi, tuburile electronice speciale (magnetronul, clistronul, tubul cu undă progresivă) 
rămân indispensabile în electronica tehnologică, la încălzirea prin curenţi de înaltă frecvenţă, în 
radiocomunicaţii şi radiolocaţie, datorită puterii utile mari şi stabilităţii la radiaţii şi temperatură.  
  Tehnica miniaturizării aparaturii electronice ia un mare avânt după 1958, când inginerul 
american Jack Kilby a realizat primele circuite integrate, care constituie elementele de bază din 
structura hardware a calculatoarelor digitale sau analogice. 
   Circuitele electronice conţin pe lângă dispozitivele electrice (rezistoare, bobine, 
condensatoare) şi dispozitive electronice (diode, tranzistoare, tiristoare etc.) cu ajutorul cărora se 
pot realiza diverse funcţii, precum : 
*redresarea - constă în transformarea curentului alternativ în curent continuu de către 
redresoarele electronice; 
*amplificarea - modificarea amplitudinii semnalelor electrice cu păstrarea formei acestora de 
către amplificatoarele electronice; 
*modularea - constă în modificarea parametrilor unui semnal purtător în ritmul dat de un semnal 
modulator, având ca rezultat semnalul modulat, de către modulatoarele electronice ; 
*demodularea - constă în extragerea semnalului modulator din semnalul modulat, de către  
demodulatoarele electronice ; 
*generarea oscilaţiilor - constă în producerea unor semnale electrice sinusoidale sau de altă 
formă, de către generatoarele de semnal (oscilatoare electronice). 
  Aceste funcţii pot fi realizate datorită proprietăţilor deosebite ale dispozitivelor 
electronice, ca de exemplu: caracterul neliniar al conducţiei electrice, conducţia unidirecţională şi 
posibilitatea de control a conducţiei electrice. 
  În continuare, se va trata succint doar cazul unor dispozitive electronice cu 
semiconductoare (dioda semiconductoare, tranzistorul),  precum şi a unor circuite electronice 
realizate cu acestea (redresoare, amplificatoare şi oscilatoare). 
   Dioda semiconductoare reprezintă un cristal semiconductor în care s-a realizat o 
joncţiune p-n, adică o regiune îngustă de trecere de la un tip de conducţie la altul.  
  Datorită diferenţei mari de concentraţie, purtătorii majoritari trec dintr-o regiune în alta 
unde se recombină cu purtătorii de sarcină de semn opus. 
   Se formează, în acest mod, un strat dublu de sarcină necompensată, numit strat de baraj, 
care generează un câmp electric intern (orientat de la zona n spre zona p), căruia îi corespunde  o 
diferenţă de potenţial Ub (barieră de potenţial) - se opune trecerii purtătorilor majoritari  (care  
determină curentul de difuzie), dar favorizează trecerea purtătorilor minoritari(produc curentul 
de câmp).  
  În cazul joncţiunii nepolarizate, menţinute la temperatură constantă, se stabileşte un 
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echilibru dinamic în circulaţia purtătorilor de sarcină majoritari şi minoritari, astfel încât curentul 
de difuzie compensează curentul de câmp, iar intensitatea curentului total este nulă, I0=Im0-Is0=0.  
  La  aplicarea unei tensiuni U din exterior, înălţimea barierei de potenţial şi lăţimea regiunii 
de trecere scad la polarizarea directă a joncţiunii p-n şi cresc la polarizare inversă.   
  Spre deosebire de intensitatea curentului de difuzie, care variază exponenţial cu 
tensiunea aplicată, Im=Im0eqU/kT,  intensitatea curentului de câmp (numit şi curent de saturaţie) 
rămâne practic constantă, Is Is0.  
  Evident, echilibrul dinamic dintre curenţi se strică, iar prin diodă trece un curent electric 
total  a cărui intensitate  se poate calcula cu relaţia 
                      I=Is(eqU/kT -1)  (caracteristica curent-tensiune) 
unde  s-a notat  cu q valoarea  sarcinii electrice elementare pentru a se evita confuzia cu numărul 
iraţional e=2,71...  
  Deoarece intensitatea Is este foarte mică, intensitatea I a curentului electric prin dioda 
semiconductoare are valori semnificative doar la polarizare directă(cu + la anod şi – la catod).  
Observaţie. În electronică s-a adoptat convenţia ca un  semnal electric compus să fie simbolizat 
prin  literă mică cu indice literă mare, pentru a-l distinge de componenta continuă (notată prin 
literă mare cu indice literă mare) şi  componenta variabilă, de obicei de tip armonic(notată prin 
literă mică cu indice literă mică), ca  de  exemplu,  intensitatea curentului  electric  poate  fi  de 
forma iA=IA+ia.  
  Componentele continue (uA, iA) determină pe caracteristica curent-tensiune punctul static 
de funcţionare al diodei. În regim variabil, punctul de funcţionare se deplasează în jurul punctului 
static de funcţionare.  
  În cazul unei diode, conectate prin intermediul unei rezistenţe R la o sursă cu tensiunea 
electromotoare E,  punctul static de  funcţionare se determină  din sistemul de ecuaţii 
                                              IA=Is(eqUA/kT -1),  R.IA+ UA =E  
 care se rezolvă mult mai uşor  prin metoda grafică decât prin cea analitică - soluţia reprezintă 
coordonatele punctului de intersecţie dintre caracteristica I-U şi dreapta de sarcină. 
  Dioda este un element neliniar de circuit, însă la semnale mici poate fi modelată printr-un 
circuit liniar de tip paralel, care este format din rezistenţa internă Ri =  ΔuA / ΔiA (coincide cu 
panta tangentei la caracteristica curent-tensiune), capacitatea de barieră Cb (determinată de 
sarcina acumulată în regiunea de trecere) şi capacitatea de difuzie Cd (datorată difuziei 
purtătorilor de sarcină majoritari în regiunile neutre ale cristalului semiconductor).  
  Principalele tipuri de diode semiconductoare întâlnite în practică sunt:  
*dioda redresoare - utilizată la frecvenţe mai mici de 20 kHz, deoarece la frecvenţe înalte 
proprietatea de redresare este diminuată prin efectul de şuntare a rezistenţei inverse de către 
capacitatea de barieră; 
*dioda cu contact punctiform - folosită la frecvenţe înalte; 
*dioda de comutare - cu timpi de trecere foarte mici din starea de conducţie în starea de blocare 
şi reciproc, fiind realizată prin tehnologia planar-epitaxială dar şi în  variantele cu contact 
punctiform şi contact metal-semiconductor (diodă Schottky) ; 
*dioda stabilizatoare(Zener) -  menţine la valoare aproape constantă tensiunea inversă aplicată 
la borne, datorită fenomenului de multiplicare în avalanşă a perechilor electron-gol; 
*dioda varicap(varactoare) – utilizează capacitatea de barieră care este dependentă de tensiunea 
de polarizare inversă, astfel spus, are rolul de capacitate comandată în tensiune.  
  Poate fi întâlnită la selectoarele de canale din receptoarele de televiziune, circuitele de 
reglaj automat al frecvenţei, modulatoare în frecvenţă etc. 
*dioda tunel – este  puternic dotată  cu  impurităţi  pentru  ca  regiunea  de  trecere să devină  
foarte îngustă(10-2  m), astfel încât purtătorii de sarcină majoritari pot traversa bariera de 

potenţial prin efect tunel.  
  De aceea caracteristica I - U a diodei tunel are forma literei “N”, având în regiunea  
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polarizării directe o porţiune de rezistenţă negativă.  
           Este utilizată la oscilatoarele electronice de frecvenţă foarte înaltă şi în circuite de 
comutaţie.  
*fotodioda – reprezintă o diodă polarizată invers, având proprietatea de a transforma un flux 
luminos incident într-un curent  proporţional cu acesta, prin generarea de perechi electron-gol în 
regiunea de trecere. Fotodiodele se folosesc în automatizări, telecomenzi etc.  
*dioda electroluminescentă, cunoscută în tehnică şi sub denumirea de LED( LIGHT  EMTTING 
DIODES) – lucrează în regim de polarizare directă şi are proprietatea de a emite lumină la trecerea 
curentului prin joncţiunea p-n, datorită eliberării sub formă de fotoni a energiei produse în 
procesele de recombinare electron-gol. 
   LED-ul se poate folosi împreună cu un dispozitiv fotosensibil pentru realizarea cuplajului 
optic între două circuite izolate electric între ele,  ansamblu cunoscut sub numele de circuit 
optoelectronic. 
  Proprietatea diodei de a lăsa curentul să treacă într-un singur sens (rol de supapă 
electronică) este utilizată pentru redresarea curentului alternativ.  
  În general, un redresor electronic cuprinde trei blocuri funcţionale, şi anume : 
-transformatorul (Tr), separă reţeaua electrică de redresor şi determină valoarea tensiunii 
redresate; 
-circuitul de redresare (Red), format din dispozitive electronice care permit trecerea curentului 
într-un singur sens; 
-filtrul (F), format din elemente reactive (condensatoare legate în paralel sau bobine legate în 
serie cu rezistenţa de sarcină), având rolul de a netezi pulsaţiile tensiunii redresate. 
  Clasificarea redresoarelor ţine seama de natura dispozitivelor electronice (diode cu vid, 
diode cu gaz, diode semiconductoare), numărul alternanţelor redresate (monoalternanţă, 
bialternanţă), de tipul tensiunii de alimentare (monofazate, bifazate, trifazate).  
  Pentru exemplificare,  se prezintă în continuare  varianta constructivă în punte a 
redresorului monofazat dublă alternanţă. 
 

                                         
                   
  La aplicarea alternanţei pozitive a tensiunii din secundar conduc diodele D1 şi D3 (deoarece 
sunt polarizate direct) şi sunt blocate diodele D2  şi D4 (sunt polarizate invers).  
  La aplicarea alternanţei negative a tensiunii din secundar conduc diodele D2  şi D4  şi sunt 
blocate  diodele D1  şi D3 .  
  În ambele situaţii, curentul electric circulă în acelaşi sens prin rezistenţa de sarcină (Rs).  
   Condensatorul C,  legat  în  paralel cu  rezistenţa de sarcină, joacă rolul de filtru  de  netezire  
a pulsaţiilor tensiunii redresate, deoarece se încarcă rapid în perioadele de vârf ale tensiunii - prin 
rezistenţa mică a diodelor aflate în conducţie - şi se descarcă lent prin rezistenţa de sarcină atunci  
când tensiunea începe să scadă. 
            Observaţie. Prin înlocuirea diodelor dintr-un circuit de redresare cu tiristoare se obţine un  
redresor comandat, care permite reglajul continuu al tensiunii redresate, între zero şi o valoare  
maximă, fără pierderi de putere activă. 
  Diodele  sunt componente importante ale surselor stabilizate de tensiune sau  de curent.     
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 Tranzistorul bipolar reprezintă un cristal semiconductor în care au fost realizate două 
joncţiuni p-n, cuplate electric între ele. Mai precis,  în cristal se creează prin difuzie trei regiuni 
numite emitor (E), bază (B) şi colector (C), în care tipul de conductivitate alternează în 
succesiunea pnp sau npn.  
  Joncţiunea formată de emitor cu baza se numeşte joncţiune de emitor, iar cea formată de 
colector cu baza se numeşte joncţiune de colector.  
  Condiţia necesară realizării cuplajului electric dintre două joncţiuni este ca regiunea bazei 
să fie suficient de îngustă, pentru ca purtătorii de sarcină să poată fi transferaţi de la o joncţiune la 
alta (efect de tranzistor). 
  După felul polarizărilor aplicate celor două joncţiuni, se pot deosebi patru regimuri de 
funcţionare a tranzistorului: 
-regim activ normal : *joncţiunea emitorului polarizată direct 
   *joncţiunea colectorului polarizată invers 
-regim de saturaţie :   * joncţiunea emitorului polarizată direct 
    * joncţiunea colectorului polarizată direct-regim de tăiere :  
                                         * joncţiunea emitorului polarizată invers 
                                         * joncţiunea colectorului polarizată invers 
-regim invers activ :     * joncţiunea emitorului polarizată invers 
     * joncţiunea colectorului polarizată direct. 
 În aplicaţiile practice curente, tranzistorul funcţionează de obicei în regim activ  normal.  
  Pentru a urmări procesele fizice care au loc într-un tranzistor, aflat în regim activ normal 
de funcţionare, este suficient să fie analizat tranzistorul pnp, deoarece structura npn are o 
funcţionare similară, cu menţiunea că se schimbă rolurile golurilor cu cele ale electronilor, iar 
sensurile tensiunilor  şi ale curenţilor electrici se inversează. 
  Fluxul de goluri care trece prin joncţiunea de emitor (polarizată direct) se recombină 
parţial cu electroni din bază, iar restul traversează joncţiunea colectorului care  este polarizată 
invers - deci nu se opune trecerii purtătorilor de sarcină minoritari.  
  Electronii din bază care se recombină cu golurile injectate de emitor sunt completaţi 
permanent prin borna bazei de la sursa de alimentare.   
  Pe lângă  fluxul de goluri care determină componentele principale  ale curenţilor de emitor 
şi colector, prin joncţiunile tranzistorului circulă şi fluxuri mult mai reduse de electroni.  
  Bilanţul curenţilor se exprimă prin  relaţia: 
    Ic= 0 IE+ICBO  0IE 

unde termenul ICBO se numeşte curent rezidual de colector cu emitorul în gol, iar  0 reprezintă 
factorul de amplificare în curent din emitor în colector (are valori cuprinse între 0,95 şi 0,998). 
  Se poate afirma că efectul de tranzistor (transferul aproape integral în colector a golurilor 
difuzate în bază) se produce datorită grosimii foarte mici a bazei, precum şi datorită extinderii 
pronunţate în zona bazei a joncţiunii colectorului.  
  Având în vedere că joncţiunea emitorului este polarizată direct, iar joncţiunea colectorului 
este polarizată invers, se deduce că  prima are o rezistenţă mică (zeci de  ), iar cea de-a doua, o 
rezistenţă mult mai mare (de ordinul M ).  
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Observație. Denumirea de  tranzistor  provine din englezescul «transistor», cuvânt obţinut prin 
transcrierea parţială a  expresiei « transfer resistor » (rezistenţă de  transfer).  
  Amplificarea în tensiune a tranzistorului este  posibilă din cauză că un curent (IE) este 
transferat cu pierderi foarte mici, dintr-un circuit de  rezistenţă mică într-un circuit de  rezistenţă 
mai mare.   
  O altă relaţie importantă între curenţi prin tranzistor  rezultă direct prin aplicarea teoremei 
I a lui Kirchhoff 
                                                                   IE=IB+IC 

 Prin eliminarea lui IE între relaţiile precedente rezultă : 
                IC=  0IB+ICEO 

unde  0= 0/(1- 0)  este cunoscut sub denumirea de factor de amplificare în curent din bază în 

colector, iar ICEO= ICBO/(1- 0)   0ICBO  reprezintă curentul rezidual de colector cu baza în gol (are 

valori de cel puţin 102 ori mai mici decât valorile lui IC (mA) .  
 Observaţie. Deoarece  0 are valori în intervalul (20, 500), intensitatea curentului de 

colector este totdeauna mai mare decât intensitatea curentului de bază, proprietate care asigură 
funcţia de amplificare în curent a tranzistorului. 
  Tranzistorul, având trei borne, poate fi conectat în trei moduri diferite:  cu baza comună 
(BC), cu emitorul comun (EC), cu colectorul comun (CC).  
  De  regulă, în circuitele electronice terminalul comun al tranzistorului este legat la masă 
(părţile metalice ale aparaturii electronice). 
 Proprietatea unui tranzistor  de  a  transforma un semnal electric într-un semnal similar ca formă 
dar de amplitudine mai mare este utilizată la amplificatoarele electronice.  
  În prezent  există și alte dispozitive electronice care pot asigura funcţia  de  amplificare a 
semnalelor electrice, ca de  exemplu tranzistorul  cu  efect  de  câmp (TEC-J, TEC-MOS), 
tranzistorul unijoncţiune (TUJ), dioda tunel, trioda, dispozitive magnetice etc.  
  Amplificatoarele, formate din unul sau mai multe etaje de amplificare, se pot clasifica după 
diverse criterii, astfel : 
*După natura semnalului amplificat: 
  - de tensiune (de semnal mic) 
  - de curent (de semnal mic) 
  - de putere (de semnal mare) 
*După tipul elementelor active folosite: 
  - cu tuburi electronice 
  - cu dispozitive semiconductoare 
  - cu dispozitive magnetice 
  - cu circuite integrate 
*După banda de frecvenţă a semnalelor amplificate: 
  - de curent continuu, [0 Hz – 20 Hz] 
  - de audiofrecvenţă,  [20 Hz – 20 kHz] 
  - de radiofrecvenţă,  [20 kHz – 30 MHz] 
  - de foarte înaltă frecvenţă, [30 MHz – 300 MHz] 
*După lăţimea benzii de frecvenţă amplificată: 
  - de bandă îngustă,  [9 kHz – 30 kHz] 
  - de bandă largă,  [0 Hz – 6 MHz] 
*După tipul cuplajului dintre etaje: 
  - cu cuplaj RC 
  - cu circuite acordate 
  - cu cuplaj prin transformator 
  - cu cuplaj rezistiv (galvanic). 
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  Performanţele amplificatoarelor se exprimă prin anumite caracteristici sau parametri, 
dintre care cel mai important este amplificarea. 
   În  funcţie de  natura  mărimilor electrice, amplificarea poate fi: 
  - de tensiune,  Au=Uieş/Uint 

  - de curent,      Ai=Iies/Iint 

  - de putere,      Ap=Pies/Pint 

  În cazul unui amplificator cu mai multe etaje, amplificarea totală este egală cu produsul 

amplificărilor fiecărui etaj, A= 
n

i 1
 Ai . 

   Dacă se foloseşte ca unitate de măsură decibelul (dB), cum se întâmplă în electronică şi 
telecomunicaţii, amplificările menţionate capătă  forma : 
  Au[dB] = 20 lgUies/Uint,   Ai[dB] = 20 lgIies/Iint,   Ap[dB] =10 lgPies/Pint 
  Pentru exemplificare, se prezintă succint un etaj de amplificare cu tranzistor bipolar în 
conexiunea EC.  

                                            
  Polarizarea tranzistorului în regim activ normal de funcţionare se face de la o sursă 
electrică prin intermediul divizorului de tensiune format din rezistenţele R1 şi R2.   
  Condensatoarele  C1  şi C2  au  rolul de  a  separa componentele alternative de 
componentele continue ale curenţilor electrici pentru circuitul de intrare, respectiv de ieşire.  
    Grupul format din rezistenţa RE  legată în paralel cu condensatorul CE  asigură 
termostabilizarea punctului static de funcţionare al tranzistorului prin reacţie negativă.  
  Tensiunea uies  la bornele de ieşire corespunde  componentei alternative a căderii de 
tensiune pe rezistenţa de sarcină RS.  
   În tabelul de mai jos se prezintă sintetic principalele caracteristici ale amplificatoarelor 
electronice în conexiunile EC , BC  și  BC . 

Conexiune   EC BC CC(repetor pe emitor) 

Amplificare de tensiune mare  mare 1 

Amplificare de curent mare  -1 mare 

Amplificare de putere foarte mare mare mare 

Impedanţă de intrare medie foarte mică foarte mare 

Impedanţă de ieşire mare foarte mare foarte mică 

 
  Analiza circuitelor electronice  se face în general prin aplicarea teoremelor lui Kirchhoff  în 
circuitul echivalent în care tranzistorul este aproximat prin modelul  Ebers-Moll (valabil atât  la 
semnale  mici, cât şi la semnale mari) sau este reprezentat mai simplu, la semnale mici, printr-un  
cuadripol  liniar (cu  parametrii h-hibrizi, parametrii Z-impedanţe  sau  parametrii Y- admitanţe).  
  De regulă, studiul se face separat pentru componentele continue, respectiv variabile ale 
tensiunilor şi intensităţilor curenţilor electrici, cu menţiunea că un condensator reprezintă o 
întrerupere, iar o  bobină un scurtcircuit, pentru  intensitatea curentului continuu.  
   Determinarea   punctului  static de funcţionare (PSF) se poate obţine pe cale grafică, prin 
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intersecţia dreptei de sarcină cu caracteristicile statice (de ieşire, de intrare, de transfer), care sunt 
transmise de firma producătoare.  
  Cuadripolul echivalent al tranzistorului cu parametrii hibrizi este utilizat frecvent în regim 
armonic pentru  semnale de  frecveţe  joase  şi amplitudini  mici (când  se  pot  neglija capacităţile 
interne , iar caracteristicile se pot liniariza în vecinătatea punctului static de funcţionare), fiind 
descris prin ecuaţiile: 
                                  u1 = h11 i1 + h12 u2 ,     i2= h21 i1 + h22 u2 
unde h11=u1/i1(pentru u2=0)  reprezintă impedanţa de intrare a tranzistorului, cu ieşirea în 
scurtcircuit, h12=u1/u2(pentru i1 =0) – factor de reacţie în tensiune, cu intrarea în gol, 
h21=i2/i1(pentru u2=0) – factor de amplificare în curent, cu ieşirea în scurtcircuit, h22=i2/u2(pentru 
i1=0) - admitanţa de ieşire a tranzistorului, cu intrarea în gol. 
  Funcţionarea unui amplificator poate fi modificată prin introducerea reacţiei (de tensiune 
sau de curent),  realizată de către un cuadripol de reacţie care aplică la intrarea amplificatorului 
un semnal proporţional cu cel de ieşire. 
 Pentru un amplificator cu reacţie, mărimile electrice (reprezentate prin numere complexe), 
se pot scrie ecuaţiile   
                         U 2=U 1+U 4,    U 3= A U 2,    U 4=    U 3,  

din care rezultă relaţia  'A  =U 3/U 1= A /(1-  A )  

unde 'A  este  amplificarea în  tensiune  a  amplificatorului cu  reacţie, A  - amplificarea în  

tensiune  a amplificatorului fără  reacţie,   =U 4/U 2 – coeficientul  de  reacţie al  cuadripolului de  

reacţie. 
 

                                                              
 
  Se disting două cazuri importante: 
-reacţie negativă, când semnalul de reacţie este în antifază cu semnalul de intrare A +  = (2

+1) , iar amplificarea scade  
                                     A’=A/(1+  A) < A    

-reacţie pozitivă, când semnalul de reacţie este aplicat în fază cu semnalul de intrare, A +  =2n

, iar amplificarea creşte  
                                    A’= A/(1-  A ) > A 

  Reacţia negativă este folosită la amplificatoare pentru îmbunătăţirea performanţelor 
acestora (creşte stabilitatea amplificării, se lărgeşte  banda de frecvenţă, se atenuează 
distorsiunile semnalului util, creşte impedanţa de intrare  la amplificatorul cu reacţie de tip serie, 
scade impedanţa de ieşire), iar reacţia pozitivă determină obţinerea oscilaţiilor, caz în care 
amplificatorul devine oscilator electronic.   
Condiţia intrării în oscilaţie a unui amplificator cu reacţie pozitivă este dată de relaţia lui 
Barkhausen: 
                                    A=1 , când A’   
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  Pentru exemplificare, se consideră amplificatorul prezentat anterior, care poate  fi 
modificat pentru a deveni oscilator electronic.  
  Reacţia pozitivă se realizează prin cuplajul inductiv dintre  bobina L0 (din circuitul oscilant 
L0C0 care constituie impedanţa de sarcină) şi bobina L  din circuitul de intrare.  
  Condensatorul C, având reactanţă mică,  scurtcircuitează practic în curent alternativ 
rezistenţa R2, evitându-se astfel pierderile prin efect Joule ale semnalului util. 
 

                                                 
  În prezent, a căpătat o mare dezvoltare tehnologia circuitelor integrate. Acestea sunt 
circuite electronice microminiaturizate, realizate într-o structură unică pe o plăcuţă de material 
semiconductor (de obicei siliciu), numită cip (din engl. “chip”- aşchie).  
  Un cip obişnuit are  forma unui  pătrat  cu  latura  de  circa 1,25 mm şi poate conţine între 
100 şi 1000 de componente (tranzistoare, diode, rezistoare, condensatoare).                                                              
 Din punct de vedere funcţional, circuitele integrate se pot împărţi în două categorii:  
*liniare sau analogice  -  prelucrează semnale continue; 
* digitale sau numerice - prelucrează semnale binare pentru realizarea unor funcţii logice ŞI, 
SAU, de memorare etc.  
  Din punct de vedere constructiv, circuitele integrate pot fi:  
*peliculare - elementele sale sunt pelicule subţiri depuse pe un suport din material dielectric;  
*monolitice - elementele sunt realizate în acelaşi monocristal semiconductor şi interconectate 
prin trasee metalice, depuse pe un strat izolant de bioxid de siliciu crescut la suprafaţa pastilei;  
*hibride - elementele sale sunt realizate  pelicular şi în monocristal, fiind apoi  interconectate.  
  În prezent, tehnologia cea  mai frecvent  utilizată  pentru  fabricarea circuitelor integrate  
monolitice  este  tehnologia planară.  
  În cadrul acestei tehnologii, la suprafaţa pastilei semiconductoare (care reprezintă 
substratul) se creşte inițial un strat epitaxial monocristalin (cu concentraţie de impurităţi 
controlată), prin depunere din fază gazoasă sau prin evaporare în vid. Apoi, prin difuziune 
selectivă de impurităţi, se realizează în stratul epitaxial structura dispozitivelor semiconductoare 
care intră în componenţa circuitului integrat.  
         Cele mai utilizate procedee pentru realizarea circuitelor integrate cu straturi subţiri sau 
groase, sunt: 
*evaporare în vid - prin încălzirea materialului care trebuie depus la temperaturi suficient de 
ridicate; 
*pulverizare catodică - prin bombardarea materialului care trebuie depus (fixat la catod) cu 
particule accelerate la energii mari; 
*depunere serigrafică -  constă în presarea unor cerneluri speciale prin ochiurile neobturate ale 
unei site serigrafice şablon. 
 După  realizarea circuitului integrat, cipul este introdus  în capsule metalice sau de  plastic.  
  Pentru evaluarea nivelului de complexitate a unui circuit integrat s-a ales ca termen de 
comparaţie aşa-numitele circuite tip, care sunt circuitele logice pentru varianta digitală, respectiv 
amplificatoarele pentru varianta analogică.  
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  În funcţie de numărul n al circuitelor tip câte pot fi realizate într-o capsulă, nivelele de 
complexitate pentru circuitele integrate numerice se clasifică astfel: 
*SSI   (Small Scale Integration),  n = 1 – 12 
*MSI (Medium Scale Integration),  n = 12 – 100 
*LSI  (Large Scale Integration),  n = 100 – 10.000 
*GSI  (Grand Scale Integration),  n > 10.000 
  Datorită  nivelului de  complexitate  ridicat  al circuitelor integrate,  proiectarea acestora  
este  asistată  de  calculator.   
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                                                13. Evoluţia mijloacelor de comunicare 
 
  Dezvoltarea culturii şi civilizaţiei este legată intrinsec de evoluţia mijloacelor de 
comunicare.  Iniţial, pentru înregistrarea şi transmiterea mesajelor, omul a folosit diverşi purtători 
de lungă durată pentru  informaţie, precum  piatra cioplită, plăcile de lut ars, papirusul, 
pergamentul,  a descoperit apoi  hârtia şi recent  mijloace moderne deosebit de eficiente, de tipul  
benzilor şi discurilor magnetice, CD-uri şi DVD-uri  etc. 
 Încă din epoca preistorică, omul s-a folosit de semne pentru a transmite informaţii. De la simple 
cercuri gravate în stâncă, ca cele de la Jinmium din nordul Australiei (datate cu circa 75 000 de ani 
î.Hr.), s-a trecut progresiv la desene stilizate şi picturi, descoperite la Altamira (Spania), Lascaux 
(Franţa) sau Cuciulat-Sălaj (România).  
  Primele scrieri nu foloseau alfabetul, ci caractere care reprezentau obiecte sau acţiuni, aşa 
cum se  procedează şi astăzi în scrierea chineză. Este bine de menţionat că, în urmă cu 5 000 de 
ani, în Sumer, o regiune situată între Tigru şi Eufrat, unde au apărut primele oraşe-stat, se folosea 
scrierea cuneiformă, care s-a răspândit apoi în Orientul Apropiat şi Orientul Mijlociu. Hieroglifele 
egiptene au apărut în jurul anului 3 000 î. Hr., fiind descifrate în 1822 de către Champollion pe 
baza unui text  în transcriere trilingvă, găsit pe  “piatra de la Rossette“ . 
  Alfabetul a fost inventat în Orientul Apropiat, răspândit progresiv sub diverse forme în 
scrierile arabe şi ebraice, dar şi în cele din Asia de sud-est, Tibet şi India (sanscrita). Absenţa 
vocalelor  din alfabetul arab şi ebraic este compensată de greci, care în sec. VIII î.C. au adaptat 
cerinţelor limbii elene alfabetul folosit de fenicieni, un alt popor mediteranean.  
  Romanii au preluat şi transformat  alfabetul grec şi l-au răspândit în Europa Occidentală, 
unde, după alte modificări succesive, a dat naştere alfabetului actual. Pe de altă parte, în unele ţări 
slave (Rusia, Bulgaria, Serbia etc.) se utilizează alfabetul chirilic, a cărui origine este plasată de 
către lingvişti în sec. IX î. Hr., caracterele sale fiind litere greceşti sau împrumutate din alte limbi.  
  Apariţia unui mijloc eficient de comunicare a reprezentat un salt uriaş în istoria culturii şi 
civilizaţiei. Documentul scris este cel mai convingător mijloc pentru cunoaşterea unor etape  din  
evoluţia fascinantă  a omenirii.  
  Grecii şi romanii au fost pasionaţi de literatură (Homer, Eschil, Sofocle, Ovidiu, 
Vergiliu,Seneca), de filozofie (Thales din Milet, Heraclit din Efes, Socrate, Platon, Aristotel), drept 
(Legile celor 12 table), dar şi de matematică (Pitagora, Euclid), fizică (Arhimede), astronomie 
(Aristarh, Ptolomeu), geografie (Strabon) şi istorie (Herodot, Tucidide). Thales, Pitagora şi Euclid 
au pus bazele geometriei, Hiparc din Alexandria a creat trigonometria, iar concepţia geocentrică, 
formulată de Ptolomeu, va dăinui în Evul Mediu până va fi înlăturată de ipoteza heliocentrică a lui 
Copernic.  
  Sistemele de numeraţie folosite de greci şi romani erau complicate şi incomode pentru 
efectuarea calculelor, fiind imprecis definite. Astfel, în notaţia romană, simbolurile I(1),V(5), 
X(10), L(50), C(100), D(500), M(1000) îşi schimbă modul de operare în cadrul reprezentării unui 
număr, mai precis, fiecare se adună dacă este precedat de un simbol cu valoare mai mare şi se 
scade dacă este urmat de un simbol cu valoare mai mare.  
  Aceste deficienţe sunt înlăturate în sistemul de numeraţie arab, care este un sistem de 
numeraţie poziţional, în care fiecare simbol din componenţa unui număr contribuie la acesta atât 
prin valoarea sa proprie, cât şi prin poziţia în care se află. 
  După cucerirea Egiptului de către Alexandru cel Mare,  Alexandria a devenit centrul 
cultural al lumii, având o bibliotecă cu peste 500 000 de volume. Din păcate, biblioteca a ars în 
anul 47 î. Hr., când Iulius Cezar a cucerit oraşul, după care a fost refăcută de regina Cleopatra, dar a 
fost din nou distrusă în anul 640, în timpul cuceririi arabe.   
  În secolele VII- VIII, arabii şi-au extins dominaţia din Spania până în India, având acces 
deplin la cunoştinţele ştiinţifice greceşti, pe care le-au răspândit, cu ajutorul hârtiei provenite din 
China, în întreg imperiul musulman, Bagdadul fiind centrul vieţii intelectuale într-o perioadă în 
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care Occidentul era preocupat de religie şi literatură.  
  În anul 773, un sol indian a adus la Bagdad un sistem de numeraţie poziţional, format din 
zece cifre, printre care şi cifra 0 utilizată pentru a marca un gol în cadrul unui număr. Noul sistem 
de numeraţie este descris de al-Horezmi, matematician arab, considerat unul din fondatorii 
algebrei.  
  În Occident, Biserica  a îngrădit răspândirea cunoştinţelor ştiinţifice greceşti şi arabe, 
temându-se de dezvoltarea păgânismului. Însă din sec. al XIII-lea, savanţii europeni au început să 
traducă manuscrise greceşti şi arabe, fapt care va permite recuperarea handicapului ştiinţific şi 
revenirea în prim plan a culturii europene, începând cu Renaşterea - mişcare ideologică şi 
culturală din sec. XIV-XVII, caracterizată prin respectul faţă de om (umanism), reforma religioasă, 
progres economic, descoperiri geografice, apariţia capitalului industrial şi bancar, dezvoltarea 
oraşelor etc.  
  În Evul Mediu, călugării copiau manual textele pe pergament şi împodobeau manuscrisele  
cu  „miniaturi”, însă  această  metodă  este  depăşită  odată  cu  dezvoltarea  universităţilor  în   sec.  
XII-XIII, când cererea  de  cărţi a  căpătat amploare.  
  Chinezii inventaseră, nu numai cerneala şi hârtia, ci şi xilografia (gravura pe lemn), 
tehnologie care le-a permis reproducerea textelor cu ajutorul unei planşete de lemn gravată, pe 
care, după ce o acopereau cu cerneală, o foloseau la imprimat.  
  Saltul calitativ în tipografie se produce între anii 1436 şi 1444, în regiunea Mainz din 
Germania, unde Gutenberg a realizat o tiparniţă cu şurub şi caractere mobile - realizate dintr-un 
aliaj de plumb, cositor şi antimoniu. Imprimeria mecanică a deschis drumul spre mijloacele de 
informare în masă sau mass-media a căror dezvoltare este impulsionată de cercetarea ştiinţifică. 
  Secolul XIX este marcat de aplicaţii ale curentului electric în tehnică şi tehnologie, apariţia 
telefonului (1876, Alexander Graham Bell), a fonografului (1877, Thomas Alva Edison), a 
cinematografului (1895, fraţii Lumière), producerea undelor electromagnetice (1887, Heinrich 
Hertz) şi brevetarea primului sistem practic de radiocomunicaţii (1896, Gugliemo Marconi).  
  Descoperirea în secolul următor a tuburilor electronice, dispozitivelor semiconductoare şi 
a circuitelor integrate a dus la o dezvoltare fără precedent a telefoniei, radiodifuziunii şi 
televiziunii, dar şi a tehnicii de calcul şi evoluţia automaticii de la regulator la microprocesor.  
  Dacă până la aceste evenimente, omul putea comunica doar pe distanţe scurte, prin 
intermediul unor semnale acustice sau optice, în schimb utilizarea undelor electromagnetice a 
permis stabilirea, aproape instantanee, de legături între două puncte oarecare de pe suprafaţa 
globului terestru.  
  Orice sistem de radiocomunicaţii cuprinde trei elemente principale, şi anume : emiţătorul, 
receptorul şi canalul de comunicaţie.  
  În tehnica modernă, ca purtători de  transmitere a informaţiilor se utilizează curenţii 
electrici şi undele electromagnetice, iar pentru suporturile de înregistrare şi stocare  de înaltă 
calitate este suficient să menţionăm memoriile RAM (Random-Access-Memory)  sau  ROM (Read-
Only-Memory) ale calculatoarelor, dar  şi benzile magnetice sau acoperite cu substanţe  
fotosensibile utilizate în cinematografie și televiziune.  
  Purtătorii de informaţii transmit  mesajele prin intermediul unor mărimi fizice, variabile în 
timp, numite semnale. Astfel, semnalele din radiocomunicaţii se obţin prin modularea în 
amplitudine, fază şi frecvenţă a undelor electromagnetice. 
   În funcţie de modul variaţiei în timp al parametrilor caracteristici, semnalele pot fi 
continue (analogice) sau discontinue (discrete, digitale).  
  Oscilatoarele electronice LC  produc semnale electrice sinusoidale, iar circuitele basculante 
generează impulsuri electrice. În principiu, un amplificator electronic poate deveni oscilator dacă 
este prevăzut cu reacţie pozitivă.  
 O importanţă deosebită în tehnica de calcul o prezintă circuitele logice prin care se 
implementează operaţiile binare fundamentale din algebra Boole : inversiunea (funcţia NU), 
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suma logică (funcţia SAU) şi produsul logic (funcţia ŞI).  
  Orice circuit logic combinaţional se poate realiza din circuitele de bază menţionate, spre 
deosebire de circuitele logice secvenţiale (numărătoare, registre, convertoare numeric- analogice 
şi analog-numerice) care sunt prevăzute cu circuite basculante bistabile pentru memorarea  
stărilor anterioare.  
  Tehnologia de realizare a circuitelor logice prezintă varianta discretă, integrată şi hibridă. 
Generaţia întâi de calculatoare, bazată pe tuburi electronice, a fost urmată rapid de generaţia a 
doua, cu dispozitive semiconductoare, apoi de generaţiile următoare, cu circuite integrate.   
  Pe piaţa mondială  există numeroase familii de  calculatoare (Macintosh, IBM PC, PS/2, 
VAX) bazate pe microprocesoare din ce în ce mai performante.  
  Dacă intraţi într-un magazin de electronice puteţi găsi calculatoare de birou şi laptopuri de 
la Toshiba, IBM, Dell sau alte companii. 
    Societatea Apple a fost înfiinţată în 1976 de  către  Steve Jobs, Steve  Wozniak și Ronald 
Wayne în orașul Alto din sudul Californiei. La început a fost o companie de produse electronice,  
transformată apoi în  Apple Computer și  redenumită Apple Inc.  din ianuarie 2007.  Astfel a 
început dezvoltarea zonei de înalte tehnologii Silicon Valley. 
 În 1981, societatea IBM a creat calculatorul personal (PC, personal computer),  iar în 1984, 
compania Apple  a pus în vânzare micul calculator Macintosh.   
  Partea de hardware (unitatea centrală şi dispozitivele periferice) s-a dezvoltat în paralel 
cu partea de software (programe de sistem şi programe de aplicaţii).  
  Unitatea  centrală  conţine  microprocesorul,  suporturile  de  memorie  (hard-disc,        
RAM = memorie volatilă cu acces aleatoriu, ROM= memorie permanentă sau pasivă), placa de bază 
şi eventuale plăci de extensie cu diverşi conectori pentru sunet, video, fax etc.  
  Prin adăugarea unităţilor pentru dischete şi CD-ROM, se obţine unitatea de sistem la care se 
conectează diverse periferice: tastatură, monitor, mouse (sau maus), imprimantă, modem etc.   
  Calculatoarele nu pot funcţiona fără instalarea unui sistem de operare.  Pentru 
exemplificare, microprocesoarele Pentium, produse de firma Intel pentru calculatoarele 
compatibile IBM PC, utilizează eficient variante de Microsoft Windows, spre deosebire de 
calculatoarele Macintosh (prescurtat Mac) fabricate de firma Apple, echipate  cu microprocesoare 
Motorola (până în 1994), Power PC(până în 2006), Intel x86(după 2006) - proiectate să ruleze alte 
sisteme de operare, ca de exemplu, Mac OS X.  
  Termenul Windows vine de la ferestre, aşa cum sunt denumite cadrele care apar pe ecranul 
calculatorului. Acest software se bazează pe o interfaţă grafică (GUI, Graphical User Interface), un 
mediu de lucru activ şi prietenos produs de  compania Microsoft, fondată de celebrul Bill Gates.  
    MS-DOS ( Microsoft Disk Operating System)  reprezintă  un important sistem de operare 
din familia DOS utilizat pe microprocesoare Intel  8086, care a fost  lansat în 1981 de  firma 
Microsoft,  având o mare cotă de piață pânâ  în  anul 2000, după  care a  fost  înlocuit gradual  de  
sisteme de operare cu interfață grafică, ca de exemplu  variante  succesive ale sistemului de 
operare Microsoft Widows.  
  Spre deosebire de MS-DOS, Windows  oferă disponibilități de „multitasking cooperativ”, 
adică utilizatorii pot  să execute simultan aplicații complexe pe calculator.  
 Se poate afirma sugestiv că programele reprezintă inteligenţa activă a calculatorului. Există 
o gamă diversificată pentru programele de aplicaţii - de procesare de text şi tehnoredactare, de 
calcul tabelar, de prezentare, de editare grafică, de gestionare a bazelor de date etc. 
   Informaticienii îşi pot crea propriile programe de aplicaţii, prin transpunerea 
algoritmilor (succesiunilor de etape)  într-un limbaj de programare (Pascal, C++), munca acestora 
fiind  uşurată atunci când utilizează principiile programării structurate - bazată pe structurile 
liniare, alternative şi repetitive.  
 Multimedia s-a născut după anul 1980, prin apariţia unor programe specializate care 
permit prelucrarea textelor, imaginilor şi sunetelor digitalizate într-o manieră interactivă. Cu 
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ajutorul unor echipamente specifice putem să pătrundem şi să luăm decizii într-o lume virtuală 
tridimensională, mai mult sau mai puţin asemănătoare cu cea reală. Noile tehnologii permit 
introducerea datelor, nu numai cu tastatura şi mouse-ul, ci şi prin ecrane tactile, comenzi verbale 
sau chiar transmisia directă a semnalelor emise de creier.  
  Explozia informaţională, care marchează cea de-a doua jumătate a sec. XX, a impus noi 
exigenţe privind spaţiile de stocare a datelor, de prelucrare şi de transfer al acestora, fapt care a 
determinat conectarea calculatoarelor în diverse reţele, de la cele locale  până la Internet, cea mai 
vastă reţea existentă la care se poate conecta orice utilizator care are o dotare corespunzătoare 
pentru hard şi soft.   
  Încă din  anul 1959,  John  Mc  Carthy,  profesor  la Universitatea  Stanford,  propune  soluţia 
“time-sharing” (partajarea timpului),  pentru  a  conecta  mai  multe  terminale  la un singur 
calculator central.  În această modalitate  eficientă de lucru, diverselor  aplicații (programe de 
calculator) -  care solicită acces concurențial  la o resursă  digitală(fizică sau logică) -  li se alocă  
anumiţi  timpi  pentru folosirea resursei  respective. 
  Precursorul Internetului  este ARPANET( Advanced Research Projects Agency Network),  
prima rețea de computere interconectate creată în 1965 de Ministerul Apărării din SUA  prin  
“Agenția pentru Proiecte de  Cercetare Avansată  pentru  Apărare” (DARPA - Defence Advanced 
Research Projects Agency ).   
  Data de 29 octombrie 1969 reprezintă un reper în istoria evoluţiei mijloacelor de 
comunicare, fiind realizată prima conexiune ARPANET între University of California din Los 
Angeles și Institutul de Cercetare Stanford.  
  Este tulburător faptul că  apariţia Internetului  în a doua jumătate a secolului al XX-lea este 
legată de ambiţia SUA  de a nu-şi pierde hegemonia faţă de URSS, stat care avea armament nuclear 
şi lansase în spațiul cosmic primul satelit artificial al Pământului  - denumit Sputnik .  
  În acest context,  președintele Eisenhower înființează o agenție specială subordonată 
Pentagonului, având ca misiune: “Menținerea superiorității tehnologice a armatei Statelor Unite și 
prevenirea surprizei tehnologice în domeniul securității naționale prin sponsorizarea celor mai noi și 
revoluționare descoperiri științifice și prin investirea de fonduri teoretic nelimitate pentru realizarea 
unei legături între cercetarea științifică și implementarea tehnologică militară a acesteia.” 
  În 1979,  ARPANET  se separă în două reţele, una cu destinaţie militară şi una pentru lumea  
universitară şi comercială, care puteau comunica între ele, obţinându-se  astfel  inter-reţeaua 
DARPA  Internet,  prima variantă a Internetului actual – o vastă  "rețea de rețele" cu o  dezvoltare 
exponenţială.   
 Termenul Internet  provine din combinarea parţială a cuvintelor“interconnected”(interconectat) 
și “network”( rețea).  
  Calculatoarele din reţea sunt  interconectate conform protocoalelor (regulilor) de 
comunicare “Transmission Control Protocol” și “Internet Protocol”, numite împreună “stiva 
TCP/IP”.    
  Regulile de comunicare TCP/IP au fost  introduse în 1970 de Vint Cerf și Robert Kahn , fiind  
necesare  pentru  ca  modele diferite de calculatoare, de exemplu  cele compatibile cu IBM sau 
Mac's, care folosesc sisteme diferite de operare, cum ar fi  UNIX, Windows, MacOS,  să  poată 
schimba informaţii între ele.  
  În modelul  client-server, conceput de  Lawrence Roberts,  informaţia este  împărţită iniţial 
în “porţii”(pachete) şi este apoi transmisă prin comutare de pachete (packet switching), fiecare 
pachet având adresa destinatarului  unde informația va fi reasamblată.   
  Dacă doriţi o comparaţie plastică sugestivă, vă puteţi gândi la ceva similar reţelei rutiere, 
pe  care  autovehiculele  sunt  înlocuite  cu  pachete  de  informaţii, iar dirijarea traficului se face 
prin stiva TCP/IP.   
  Nivelul protocoalelor de bază mai include şi UDP (User Datagram Protocol), la care se 

http://ro.wikipedia.org/wiki/TCP/IP
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adaugă protocoale de control şi aplicative, precum:  DNS, PPP, SLIP, ICMP, POP3, IMAP, SMTP, 
HTTP, HTTPS, SSH, Telnet, FTP, LDAP, SSL, WAP și SIP.  
  Internetul nu aparţine în exclusivitate unui stat anume, administrarea  sa    revine  unui  
comitet  denumit ICANN (www.icann.org ).  
  În mod uzual,  accesul unui utilizator  la Internet se face printr-un  furnizor de servicii 
Internet (ISP – Internet Service Provider), care  deserveşte  o  rețea  regională  formată  prin 
interconectarea  ruterelor  din  diverse orașe.   
  Pachetele de informaţii destinate calculatoarelor din rețeaua ISP la care are acces 
utilizatorul sunt livrate direct, celelalte ajung  la operatorii principali de la nivelul backbone(“șira 
spinării”), companii  care asigură interconectarea reţelelor, ca de exemplu  AT&T şi SPRINT. Astfel 
de companii administrează mii de rutere conectate prin fibră optică, cu bandă largă de transfer. 
  Firmele de  hosting  promovează  şi accesul   direct  al  clienţilor  la  backbone  prin  
utilizarea  așa-numitelor  “ferme”(grupări)  de servere rapide  şi închirierea de spaţiu în rack-
uri(dulapuri speciale care conţin  echipamentul clientului), procedeu  care asigură legături mult 
mai scurte şi rapide.   
  Pentru conectarea fizică a unui calculator la Internet există diverse posibilităţi: de la 
modemuri cu linie telefonică obişnuită sau cu cablu TV, la tehnologii DSL (digital subscriber line , 
linie digitală pentru abonaţi) sau chiar cu dispozitive portabile de tip PDA (personal digital 
assistant) etc.   
  Accesul prin linie de telefon fixă necesită un modem, componentă a calculatorului care 
asigură conversia semnalelor digitale în semnale analogice şi reciproc.  
  Pe lângă reţeaua publică de telefonie fixă se pot utiliza şi linii fixe dedicate (închiriate), iar 
în prezent  se fac încă experimentări pentru accesul la Internet  prin rețeaua publică de curent 
electric sau chiar prin rețeaua electrică a căilor ferate. 
  În  cazul  accesului de tip wireless (fără fir) la un ruter, legătura dintre  placa de  reţea(NIC) 
din computerul utilizatorului  şi  un  așa-numit Active Point sau Hotspot - integrat în ruter-  se face 
prin  unde  electromagnetice  folosind  tehnica Wi-Fi sau tehnica WLAN.   
  Pe de altă parte, prin utilizatea tehnicilor GSM sau UMTS se asigură legătura radio de la un 
calculator portabil la reţelele de telefonie celulară. 
  Interfaţa dintre utilizatori şi Internet se bazează pe diverse sisteme de operare care includ 
programe pentru servicii de tipul:  
*E-mail (poşta electronică) - permite transmiterea de mesaje şi fişiere între utilizatori; 
*FTP (file transfer protocol)- protocol  de transmitere a fişierelor; 
*IRC (Internet relay chat, ex. Skype) - discuţii purtate prin Internet; 
*Cu-See-Me – participarea la videoconferinţe cu interlocutori aflaţi oriunde în lume; 
*transfer financiar; 
*cumpărături (E-bay, Vatera etc.) ; 
*Telnet - permite accesul direct din calculatorul utilizatorului la orice calculator sau reţea UNIX, 
dacă se cunoaşte parola, cu menţiunea că pentru locaţiile publice accesul este liber; 
* world wide web(www sau web) – serviciu internet pentru o  colecţie vastă de documente statice 
şi interactive.  
  Bazele  aplicaţiei web  au fost puse  în 1989 de către Tim Berners Lee, cercetător la  Centrul 
European pentru Fizica Nucleară din Geneva (CERN).  
  Această aplicaţie s-a dezvoltat  rapid după 1993, an când NCSA(National Center for 
Supercomputing Applications) din SUA a lansat browserul  “Mozaic” -  bazat pe o interfață  grafică 
de utilizator(Graphic User Interface, GUI)  foarte atrăgătoare şi simplu de folosit.  De  la  130 
servere web existente în 1993, s-a ajuns după numai un an la circa  11 500.  
  Este bine de menţionat că, în prezent,  web-ul este o "rețea de rețele"(aplicaţie 
multimedială şi integrativă), care poate fi   accesată cu diverse alte browsere, precum: MS Internet 
Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox(provenit din Netscape Navigator), Opera,  Apple  Safari 
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etc.  
  În traducere   “world wide web”   înseamnă   “pânză de păianjen”,  formulare care sugerează  
că navigarea pe  reţeaua web  se face prin intermediul unor multitudini de legături hipertext şi  
hipermedia.  Când  utilizatorul dă clic de mouse pe cuvinte sau pe imagini marcate ajunge automat 
în altă locaţie pe web. Prin introducerea browserelor web s-a simplificat şi mai mult accesarea 
documentelor hiperlegate. 
   Orice doritor îşi poate crea un site web dacă cunoaşte limbajul de progamare numit HTML 
(hypertext markup language – limbaj de marcare a hipertextului) sau, mult mai simplu, secvenţele 
de cod pot fi gestionate folosind editorul  Front Page Express din Internet Explorer sau editorul 
Composer din Netscape Communicator. Fiecare pagină web este identificată prin adresa unică 
URL (prescurtarea de la  “uniform resource locator”).  
  Internetul este o reţea deschisă tuturor abonaţilor la nivel global, spre deosebire de 
intranet(o reţea particulară a unei companii cu acces doar pentru angajaţi) şi extranet(o reţea 
particulară a unei companii cu acces pentru angajaţi şi anumite persoane autorizate din  afară).   
  Reţeaua Internet reprezintă un salt uriaş pentru cultură şi civilizaţie la cumpăna dintre 
milenii, deoarece asigură stocarea informaţiilor şi comunicarea la nivel planetar, având 
disponibilităţi pentru divertisment (muzică, filme, videoclipuri), marketing, afaceri şi comerţ 
electronic(e-commerce),  găzduire web (web hosting), votare online etc. 
  Cu siguranţă, toate cunoştinţele importante ale omenirii vor fi digitalizate pentru a fi 
disponibile pe Internet.            
  Avantajele sunt enorme, dar să nu se ajungă la dependenţa  omului de calculator, cu 
consecinţe negative asupra sănătăţii, la care se adaugă riscurile legate de uniformizarea gândirii, a 
comodităţii demersului cognitiv şi a preferinţelor pentru  reprezentări concrete în defavoarea 
operaţiilor abstracte.  
 Pe de altă parte, există şi persoane de rea-credinţă care postează pe Internet informaţii 
dăunătoare(false, tendenţioase sau chiar imorale), ajungându-se  la  conceperea unor programe 
pentru spionarea activităţii unui utilizator, furtul din conturi bancare, viruşi informatici etc.  
  Ca măsuri de prevenţie,  se recomandă  securizarea calculatorului prin variante eficiente de 
software pentru antivirus, antispam şi firewall.  
  Domeniul IT are o dinamică profundă prin schimbări fascinante la nivel de software  dar şi 
de hardware.  Spre exemplificare, importanţa mouse-ului a început să scadă după apariţia 
laptopurilor dotate cu touchpad,  a tabletelor şi telefoanelor mobile. 
   În San Antonio, nu departe de locul unde mouse-ul a fost conceput, elevii învaţă după iPod 
Touch şi iPaduri, iar profesorii folosesc Mac Airbooks cu touchpaduri. 
  Tendinţa actuală în IT a fost prezentată sintetic de John Underkoffler, un fost cercetator de 
la MIT, astfel: "Vocea umană şi mâinile - dacă le foloseşti în lumea digitală aşa cum o faci şi în lumea 
reală, vei vedea că sunt incredibil de expresive. Dacă renunţi la bucata aia de plastic numită mouse, 
vei putea transmite informaţie într-un mod foarte diferit şi la mare viteză." 
  Este direcţia firească de dezvoltare a IT, surprinsă magistral de The Independent: "Acest tip 
de gândire se transformă într-un produs industrial. În loc să te mai orientezi spre un singur produs 
pentru a accesa tehnologia, inovatorii se duc spre tot felul de gadgeturi care răspund la mişcarea 
corpului, voce, degete, ochi şi chiar gânduri, unele dintre ele putând fi accesate de mai mulţi oameni 
în acelaşi timp.  
      Poate  că tastatura va mai fi folosită pentru mailuri, dar design-ul ar putea fi făcut mai uşor cu un 
stilou digital, aşa cum o hartă a Lisabonei ar putea fi studiată prin gesticulările mâinilor. Mouse-ul, 
aşa cum mulţi sunt de acord, a fost o invenţie genială la vremea sa, dar acum e bun de muzeu." 
  Cu siguranţă, la trecerea în secolul XXI, cultura şi civilizaţia au intrat definitiv în era 
tehnologiei informaţiei, în care "inteligenţa artificială" va marca profund modul de acţiune umană. 
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