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E
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A.OBIECTIVELE DISCIPLINEI
-

-

pentru curs:
Studenţii vor căpăta o înţelegere inginerească a fenomenelor electromagnetice
precum şi a rolului disciplinei de pilon al educaţiei EEC. Studenţii vor obţine o bază
temeinică care îi va pregăti pentru diverse specializări, utilă de asemenea pentru
angajare imediată, după absolvire. Studenţii îşi vor dezvolta abilitatea de a aplica
ecuaţiile câmpului electromagnetic pentru a obţine soluţii analitice pentru repartiţii
discrete şi continue ale sarcinii şi curentului electric, atât în regimuri variabile în timp
cât şi pentru cele cvasistaţionare, de a calcula rezistenţe, inductanţe şi capacităţi,
forţe electrice şi magnetice; de a înţelege energia electromagnetică, de a calcula
aplicaţii de circuite magnetice.
pentru aplicaţii: aplicarea teoriei invatate pentru rezolvarea aplicatiilor de camp
electromagnetic .

-

B. PRECONDIŢII DE ACCESARE A DISCIPLINEI: Calculus II – Algebră şi
analiză vectorială; Physics I – Electromagnetism
C. COMPETENŢE SPECIFICE
Disciplina “Electromagnetică” reprezintă un pilon pentru aproape toate specializările
în ingineria electrică, electronică, de telecomunicaţii, în tehnologia informaţiei şi
calculatoare, peste tot în lume. Datorită creşterii frecvenţei de lucru, de exemplu, atât
în comunicaţiile fără fir cât şi în domeniul microprocesoarelor, modelele de câmp
electromagnetic devin de neînlocuit în evaluarea şi optimizarea performanţelor,
asigurând astfel progresul tehnologic în aceste domenii. Electromagnetics întăreşte
abilitatea şi îndemânarea studenţilor în a formula probleme şi a utiliza metode
matematice, analitice şi numerice, pentru rezolvarea practică, inginerească, a
acestora. Cursul continua tradiţia din România a predării teoriei câmpului
electromagnetic –modificarea notaţiei si a ordinii capitolelor nefiind un impediment

pentru folosirea numeroaselor manuale de Bazele electrotehnicii. vor invata si vor
aprofunda teoria campului electromagnetic. Vor invata , de asemenea, cum sa aplice
teoria pentru rezolvarea aplicatiilor specifice electromagnetismului.
D. CONŢINUTUL TEMATIC (SYLLABUS)
a. Curs:
Capitolul
I

Conţinutul

II

Electrostatica. Legea lui Coulomb.
Campul electric. Distributii de sarcina (punctiforma, liniara, de
suprafata, de volum).
Divergenta si rotorul campului electrostatic
Legea de legatura in camp electric

6

III

Legea fluxului electric (Gauss'): distributii de sarcina sferice si
cilindrice.
Potentialul electric scalar. Ecuatiile lui Poisson's si Laplace's.
Conductoare in echilibru electrostatic

4

IV

Dielectrici.
Condensatoare (plane, cilindrice, sferice). Capacitatea electrica.
Legarea in serie si paralel
Energia campului electrostatic.
Forte generalizate in camp electrostatic

4

V

Legea conservarii sarcinii. Legea lui Ohm. Legea conductiei electrice.
Legea transferului de putere

4

VI

Legea inductiei electromagnetice (Faraday)

3

VII

Curenti stationari. Magnetostatica. Divergenta, potentialul magnetic 3
vector si rotorul campului magnetic. Legea de legatura in camp
magnetic

VIII

Legea circuitului Magnetic (Ampere's): exemple.

3

IX

Circuite magnetice .
Energia campului magnetic. Forte generalizate in camp magnetic

4

X
XI

2
Recapitularea marimilor si legilor campului electromagnetic.
Ecuaţiile lui Maxwell în formă integrală în spaţiul liber. Forma 3
diferenţială a ecuaţiilor lui Maxwell

XII

Ecuaţiile lui Maxwell în medii liniare. Teorema lui Poynting. Bilanţul
puterilor în câmp electromagnetic, energia electromagnetică, puteri în
circuite electrice.

3

Total:

42

Introducere in teoria campului electromagnetic. Marimi primitive si
derivate.Elemente de calcul vectorial

Nr. ore
3

b. Aplicaţii:
Conţinutul

Nr. Ore

1

Calcul vectorial. Calculul intensitatii campului electric prin 8
metoda integralelor coulombiene,respectiv metoda Gauss. Calculul
potentialului electric pentru distributii de sarcina cilindrice si sferice

2

Calculul capacitatii electrice, energiei si fortelor generalizate
pentru condensatorul plan, cilindric si sferic

6

3

Aplicatii ale Legii inductiei electromagnetice (Faraday)

4

4

Câmpul magnetic al unor repartiţii de curent (Biot -Savart-Laplace)
Calculul inductivitatilor

5

6

2
2

Aplicatii ale T. Ampere. Circuite magnetice. Forte generalizate
in camp magnetic

6

Total:

28

2. EVALUAREA
a) Activitaţile evaluate si ponderea fiecareia :
• Prezenţa activa la curs, seminar 10%
• Teme si lucrari de control la seminar 40%
• Examen partial scris 20%
• Examen final scris 30%
b) Cerinţele minimale pentru promovare
obţinerea a .50 de puncte din punctajul total
c) Calculul notei finale se face prin rotunjirea punctajului final.
3. REPERE METODOLOGICE
Predarea cursului se face la tabla.
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