Electrocinetica
Electrocinetica studiază fenomenele determinate de sarcinile în mișcare.
Curentul electric este orice mișcare ordonată de sarcini electrice.
Circuitul electric (simplu) – ansamblu format dintr- sursă electrică, condutoare de legătură și un consumator.
Reprezentarea unui circuit simplu se face la lecție.
Rolul elementelor de circuit dintr-un circuit simplu
A) Sursa de energie electrică ( generatorul electric) are rolul de a genera energie electrică în circuit pe seama altei
forme de energie decât energie electrică ( energie mecanică, termică, luminoasă, chimică).
- Mai corect sursa electrică menține diferența de potențial la bornele unui circuit, generând în circuitul închis un curent
electric.
- Simbolurile utilizate în reprezentarea surselor electrice se dau la oră cu precizările corespunzătoare.
B) Conductoarele de legătură conduc curentul electric prin consumator. Conductoarele de legătură se numesc și
ghiduri de câmp electric deoarece orientează liniile câmpului electric produs de sursă prin consumator.
C) Consumatorul electric transformă energia electrică în altă formă de energie prin diferite efecte.
Exemple de consumatoare electrice: becul electric cu incandescență, reșoul, radiatorul electric, motorul electric, fierul de
călcat, etc….
Clasificarea generatoarelor electrice după tipul energiei transformată în energie electrică:
a) generatoare care transformă energia mecanică în energie electrică – dinamul și alternatorul;
Dinamul generează curent continuu (pulsatoriu) . Alternatorul generează curent alternativ.
b) generatoare care transformă energia chimică în energie electrică – elementele galvanice; bateriile uscate,
acumulatoarele.
c) generatoarele care transformă energia termică în energie electrică – termoelemente;
d) generatoarele care transformă energia luminoasă în energie electrică – fotoelementele – celulele solare.
e) generatorul MHD (magnetohidrodinamic) (explicația funcționării – la oră – funcționarea poate fi studiată de pe
internet).
Efectele curentului electric:
- Efectul termic al curentului electric constă în degajarea de căldură într-un conductor străbătut de curent electric – se mai
numește și efect joule;
- Efectul magnetic al curentului electric constă generarea a unui câmp magnetic cu linii de câmp închise în jurul
conductorului parcurs de curent electric;
- Efectul chimic al curentului electric constă în descompunerea unei substanțe la trecerea curentului prin substanța
respectivă (electroliza);
- Efectul luminos al curentului electric constă în emesia de lumină de către un conductor încălzit de trecerea curentului
electric prin el; este un efect secundar al efectului termic al curentului electric;
- Efectul biofizic al curentului electric rezultă în urma trecerii curentului prin corpul omului sau al unui animal; în funcție
de intensitatea efectului acesta poate fi sau nu periculos pentru corpul străbătut; electrocutarea este un efect periculos al
curentului electric.
Observație: Efectele curentului electric pot fi mai intense sau mai slabe. Mărimea care caracterizează intensitatea efectelor
curentului electric se numește intensitate a curentului electric , notată cu I (i) sau alte notații specifice.
Intensitatea curentului electric este mărime fizică fundamentală și nu se definește în funcție de alte mărimi fizice.
Interpretarea fizică a intensității cutentului electric poate fi dată de relația
(1)
În formula (1) I este intensitatea unui curent constant care străbate secțiunea transversală a unui conductor, Q este sarcina
electrică ce străbate această secțiune, iar t este timpul în care curentul transportă sarcina Q.
Unitatea de măsură pentru intensitatea curentului electric este un amper , care este unitatea fundamentală în SI. (definiția
amperului se dă din modul său de etalonare, într-ul alt context (la capitolul de câmp magnetic)
Convenția de semn pentru intensitatea curentului electric: Deoarece prin diferitele conductoare electrice pot fi deplasate
sarcini electrice de semne contrare în sensuri contrare printr-o porțiune de circuit prin care trece curent, este importantă
găsirea unei convenții de semn pentru sensul intensității curentului electric. Istoric s-a stabilit următorul sens convențional
al intensității curentului electric: Sensul convențional al (intensității) curentului electric este sensul deplasării prin
circuit a sarcinilor electrice pozitive.
În circuitul exterior unei surse dintr-un circuit simplu curentul are sensul de la borna pozitivă a sursei la borna negativă,
iar în interiorul sursei sensul curentului este de la borna negativă la borna pozitivă a sursei.
Interpretarea geometrică a sarcinii electrice transportate de curentul electric – la clasă !

Instrumentul pentru măsurarea intensității curentului electric este ampermetrul, care se conectează în serie cu porțiunea
de circuit prin care se măsoară intensitatea.
Observație: într-un circuit fără ramificații trece un singur curent care are aceeași intensitate în toate porțiunile acelui
circuit.
Simbolul pentru reprezentarea unui ampermetru și conectarea ampermetrului în circuit se vor prezenta la lecție.
Legile circuitului electric
Legea tensiunilor într-un circuit simplu.
Într-un circuit electric simplu, închis, sursa de tensiune consumă energie pentru transportul sarcinii electrice în tot
circuitul , atât în circuitul exterior sursei cât și în interiorul sursei, astfel:
Din conservarea energiei totale a sursei Wt aceasta este utilizată pentru deplasarea sarcinii electrice în circuitul exterior
Wext, cât și în circuitul interior sursei Wint . Rezultă că
(2)
Împărțind relația cu q transportată prin circuit într-un anumit interval de timp se obțin termeni de tipul lucru mecanic
împărțit la sarcină electrică, ceea ce în electrostatică defineam ca tensiune electrică sau diferență de potențial între două
puncte. Astfel
(3) ;
; relația definește tensiunea electromotoare E a sursei: Tensiunea electromotoare (t.e.m.) a sursei este numeric
egală cu energia consumată de sursa pentru transportarea unității de sarcină electrică (1 coulomb) prin tot circuitul
electric.
; relația definește tensiunea U la bornele sursei (sau căderea de tensiune pe circuitul exterior sursei): Tensiunea
U la bornele sursei este numeric egală cu energia consumată de sursa pentru transportarea unității de sarcină electrică
(1coulomb) prin circuitul exterior sursei.
; relația definește tensiunea interioară u a sursei (sau căderea de tensiune pe circuitul interior sursei): Căderea
interioară de tensiunea u este numeric egală cu energia consumată de sursa pentru transportarea unității de sarcină
electrică (1coulomb) prin circuitul interior sursei.
Unitatea de măsură pentru tensiune (diferență de potențial) este conform definiției din electrostatică 1V (volt)
Relația (3) devine :
(4) numită legea tensiunilor pentru circuitul simplu.
Enunț pentru legea tensiunilor pentru un circuit simplu:
Tensiunea electromotoare a sursei este egală cu suma căderilor de tensiune de-a lugul întregului circuit sau
Tensiunea electromotoare a sursei E este egală cu suma dintre tensiunea la bornele sursei U și căderea interioară
de tensiune u.
Instrumentul pentru măsurarea tensiunii electrice se numește voltmetru și se conectează în paralel cu porțiunea de
circuit pe care facem măsurarea tensiunii.
Simbolul pentru reprezentarea unui voltmetru și conectarea voltmetrului în circuit se vor prezenta la lecție.
Observație: Pot fi măsurate prin conectarea la bornele sursei:
- tensiunea electromotoare E – prin conectarea votmetrului ideal la bornele sursei în „circuit deschis” sau fără
consumator – ceea ce se numește „funcționare în gol”; Astfel Ugol=E pentru o sursă. E este o caracteristică a
sursei.
- tensiunea la borne U – prin conectarea votmetrului ideal la bornele sursei în circuit cu consumator , ceea ce se mai
numește și „funcționare în sarcină”.
- căderea interioară de tensiune u nu este accesibilă măsurării directe; u rezultă din relația (4) (legea tensiunilor) .
Rezistența unui conductor
Rezistorul este dispozitivul electric de circuit a cărui proprietate este aceea de a se opune trecerii curentului electric.
Această proprietate este caracterizată de mărimea fizică numită rezistență electrică (notată R).
Definiția rezistenței electrice a unui rezistor: Rezistența electrică a unui rezistor este mărimea fizică egală cu raportul
dintre tensiunea de la bornele rezistorului și intensitatea curentului care trece prin rezistor.
Formula de definiție este:
(5) ; Rezistența unui rezistor este o caracteristică a rezistorului și este dependentă
de costrucția acestuia. Relația (5) ne permite măsurarea experimentală a rezistenței rezistorului (nu arată dependența
rezistorului de U și I. În realitate U și I depinde una de alta prin intermediul lui R care este o constantă a rezistorului).
Rezistența unui rezistor depinde de consstrucția acestuia: geometria și dimensiunile conductorului și de natura
materialului din care este alcătuit conductorul. Astfel cel mai simplu conductor (de formă cilindrică) are expresia
rezistenței:
(6) unde l este lungimea, S este aria secțiunii trasversale și ρ este rezistivitatea conductorului
(constantă de material – se găsește în tabelele de constante de material).

Relația de dependență a rezistenței electrice a unui conductpr de temperatura acestuia.
Dacă avem în vedere formula
(6) , în cazul trecerii curentului, datorită efectului termic al curentului electric
mărimile specifice , l, S și ρ se modifică prin modificarea temperaturii. În practică mărimile geometrice l, S se modifică
mult mai puțin cu temperatura decât rezistivitatea ρ și din această cauză vom lua în considerarea că modificarea rezistenței
cu temperatura se datorează doar modificării rezistivității cu temperatura.
Formula de dependență a rezistivității de temperatură este
(7)
În formulă
este variația de temperatură față de o temperatură de referință t0. De obicei temperatura de
referință se ia t0 = 0oC. În această situație ρ0 este rezistivitatea la t0 iar ρ este rezistivitatea la t(oC). Mărimea α este
coeficientul termic al rezistivității conductorului, este o constantă de material ( se găsește în tabele de valori pentru
constante de material). Unitatea de măsură pentru α este grad-1.
.
Având în vedere dependența rezistivității de temperatură de forma
(7’)
și considerând raportul l/S independent de temperatură, putem considera că dependența rezistenței de temperatură este
dată de relația:
(8)
Alte legi ale circuitelor electrice.
Legile lui Ohm.
Legea lui Ohm pentru o porțiune de circuit
(9)
Enunț: Intensitatea curentului printr-o porțiune de circuit este direct proporțională cu tensiunea la borne U și invers
proporțională cu rezistența porțiunii de circuit R.
Legea lui Ohm pentru un circuit simplu format dintr-un rezistor de rezistență R, o sursă de t.e.m. E și rezistență
interioară r ( firele de legătură sunt considerate ideale – adică fără rezistență electrică)
(10)
Enunț: Intensitatea curentului printr-un circuit simplu este direct proporțională cu tensiunea electromotoare a sursei și
invers proporțională cu rezistența totală R +r a circuitului.
Legea lui Ohm generalizată (pentru o porțiune de circuit dintr-un circuit mai mare sau dintr-o rețea, care conține pe
porțiunea respectivă și o sursă) . Pe porțiunea de circuit între două puncte A și B, E este tensiunea electromotoare totală,
R este rezistența totală a porțiunii de circuit, I este intensitatea curentului, produsul I·R este căderea de tensiune pe
rezistența porțiunii de circuit iar UAB = VA – VB este diferența de potențial dintre punctele A și B.
Formula legii lui Ohm generalizate (corespunzătoare desenului și notațiilor de la lecție) este
(11)
Enunț: Suma algebrică dintre diferența de potențial la bornele porțiunii UAB și tensiunea electromotoare E este egală cu
cădera totală de tensiune pe porțiunea respectivă de circuit.
Observație: Pentru scrierea legii (11) este obligatoriu să folosim convenții de semn pentru mărimile cuprinse în
formulă în raport cu un sens convențional de parcurs al porțiunii de circuit. Pentru aceasta se alege un sens convențional
(arbitrar – la alegerea celui ce studiază situația). În raport cu acesta în formula (11) în pozițiile date mărimile se iau cu
semnul „+” dacă sunt în sensul convențional de parcurs și se iau cu semnul „–” în cazul în care sunt în sens contrar
(explicitarea la lecție).
Rețele electrice
Definiție: Rețelele electrice sunt circuite cu ramificații.
Elementele rețelelor electrice sunt nodurile, laturile de rețea (ramurile) , ochiurile (buclele) de rețea.
Nodul de rețea este punctul rețelei unde se întâlnesc cel puțin trei curenți.
Latura de rețea este porțiunea de circuit dintre două noduri succesive.
Ochiul de rețea este conturul închis format dintr-o succesiune de laturi de rețea.
Legile lui Kirchhoff (teoremele lui Kirchhoff) pentru rețele electrice.
Pentru nodurile de rețea se aplică „Legea I a lui Kirchhoff” a cărei formulă matematică este:
(12)
Enunț: Suma algebrică a intensităților curenților ce se întâlnesc într-un nod de rețea este egală cu zero.
Pentru scrierea relației trebuie să avem în vedere următoarea convenție de semn pentru intensitățile curenților din nodul
respectiv: Intensitățile curenților care intră în nodul de rețea se iau în formulă cu semnul „+” iar intensitățile curenților
care ies din nodul de rețea se iau în formulă cu semnul „–”.
Pentru ochiurile de rețea se aplică „Legea II a lui Kirchhoff” a cărei formulă matematică este:
(12)
unde Ek este tensiunea electromotoare a unei surse k aflate pe ochiul respectiv de rețea, iar produsul Ij·Rj este căderea de
tensiune de pe o rezistență j aflată pe ochiul respectiv.

Pentru scrierea relației trebuie ales (în mod arbitrar – convenabil) un sens convențional de parcurs.
Pentru scrierea relației trebuie să avem în vedere următoarea convenție de semn pentru mărimile implicate:
Tensiunile electromotoare Ek se iau în formulă cu semnul „+” dacă sensul de parcurs străbate sursa în sensul direct
(de la borna – la borna + și se iau în formulă cu semnul „–”dacă sensul de parcurs străbate sursa în sensul invers (de la
borna + la borna –.
Căderile de tensiune Ij·Rj se iau în formulă cu semnul „+” dacă sensul de parcurs este în sensul intensității Ij și se iau
în formulă cu semnul „–”dacă sensul de parcurs este în sens invers intensității Ij .
Observație. O rețea electrică pentru care sunt date toate informațiile privind caracteristicile surselor din circuit (tensiuni
electromotoare E, rezistențe interne r) și ale consumatorilor R, care are un număr „l” de laturi și un număr „n” de noduri și
are cele „l” intensități ale curenților necunoscute necesită pentru rezolvare un sistem de „l” ecuații independente. Cele „l”
ecuații se obțin astfel:
- se scriu „n – 1” ecuații cu legea I a lui Kirchhoff pentru „n – 1” noduri din cele „n” ale rețelei;
- diferența de „l – (n – 1)” se scriu pentru tot atâtea ochiuri independente.
Prin ochiuri independente înțelegem acele ochiuri care în ordinea (arbitrară) aleasă nu mai conțin laturi deja alese în
ochiurile anterior alese.
Interpretarea rezultatelor sistemului de ecuații:
Pentru a putea interpreta rezultatele trebuie să avem în vedere faptul că alegerea inițială a sensurilor intensităților
curenților este arbitrară ( cu excepția situațiilor foarte clare în care știm exact sensurile reale ale intensităților curenților).
Dacă pentru sensurile alese de noi, într-o rezolvare corectă a sistemului de ecuații obținem valoare pozitivă a intensității
atunci acea intensitate are sensul real ales, iar dacă obținem o valoare negativă a intensității atunci acea intensitate are
sensul inițial ales invers sensului real. Dacă vrem să transpunem rezultatul sistemului de ecuații cu valorile și sensurile
reale nu trebuie să rezolvam din nou sistemul de ecuații ci doar redesenăm rețeaua, transpunem curenții acum cu sensurile
reale și scriem soluția sistemului de ecuații cu toate intensitățile cu valori pozitive (obținute din scrierea în modul a
soluțiilor sistemului inițial de ecuații).
Aplicații ale legilor lui Kirchhoff
Gruparea rezistoarelor
Gruparea serie (cascadă):
În gruparea serie rezistoarele sunt legate unul după altul.
Caracterizarea grupării serie a rezistoarelor
- În gruparea serie a rezistoarelor intensitatea curentului I este aceeași prin toate rezitoarele și este intensitatea prin
rezistorul echivalent;
- Căderea de tensiune totală pe grupare U este egală cu suma căderilor de tensiune Uk ,
de pe rezistoarele
componente
în care
este tensiunea pe rezistorul Rk din grupare. Pentru rezistorul
echivalent rezistența Res trebuie să respecte condiția
. În urma calculelor rezultă:
(13)
Rezistența echivalentă serie este mai mare decât cea mai mare rezistență din grupare.
Pentru o grupare de n rezistoare identice Rk= R ,
rezistența echivalentă este
(13’).
Gruparea paralel (derivație):
În gruparea paralel rezistoarele sunt legate cu un set de borne într-un nod și cu celălalt în alt nod.
Caracterizarea grupării paralel a rezistoarelor
- În gruparea paralel a rezistoarelor căderea de tensiune U pe grupare este aceeași cu cea de pe fiecare rezistor din
grupare;
- Intensitatea totală prin grupare I este egală cu suma intensităților Ik ,
prin rezistoarele componente
în care
este intensitatea prin rezistorul Rk din grupare. Pentru rezistorul echivalent rezistența
Rep trebuie să respecte condiția

. În urma calculelor rezultă:
(14)

Rezistența echivalentă serie este mai mică decât cea mai mică rezistență din grupare.
Pentru o grupare de n rezistoare identice Rk= R ,
rezistența echivalentă este

(14’).

Gruparea generatoarelor
Gruparea serie a generatoarelor (cascadă) – generatoarele sunt legate unul
după celălalt fiind cuplate între ele cu borne de semne contrare.
Gruparea este echivalentă cu un singur generator care prin același rezistor R
trebuie să dea același curent I ca și gruparea.
Aplicănd legea a II-a a lui Kirchhoff pentru ochiul format de circuit rezultă
de unde rezultă expresia curentului prin
rezistor
; pentru generatorul echivalent grupării serie care
formează circuit cu rezistorul R, aplicând legea lui Ohm pentru întregul circuit,
rezultă
. Prin identificarea mărimilor din cele două expresii ale
intensității curentului rezultă caracteristicile generatorului echivalent grupării
serie
este tensiunea electromotoare echivalentă serie, iar
este rezistența echivalentă serie.
Prin generalizare pentru n generatoare diferite rezultă
și
.
Pentru un ansamblu de n generatoare identice de t.e.m. egale cu E și rezistențe interne egale cu r rezultă
și
Gruparea paralel a generatoarelor identice
Gruparea se realizează ca în figura alăturată legând bornele negative ale
generatoarelor într-un nod și bornele pozitive în alt nod, cele dpuă noduri fiind
respectiv bornele negativă și pozitivă ale generatorului echivalent paralel.
Deoarece generatoarele sunt identice curenții
și din legea I a lui
Kirchhoff pentru unul din nodurile rețelei
. Rezultă astfel că fiecare
curent prin surse sunt egali cu
. Aplicând acum legea a II-a a lui Kirchhoff
pentru ochiul de jos al grupării rezultă relația

, iar I devine
.

Comparând cu legea lui Ohm pentru circuitul echivalent găsim
și
.
Dacă generalizăm pentru n generatoare identice rezultă următoarele caracteristici ale generatorului echivalent
și
.
Obs. Pentru ansamblu de n generatoare neidentice legate în paralel determinăm și interpretăm modul de lucru și
expresiile la clasă.
Energia și puterea electrică
Definiția energiei electrice pe o porțiune de circuit pe care este aplicată o tensiune U și prin care trece un curent de
intensitate I un timp t transportând sarcina electrică
este
(unitatea de măsură este 1joule = 1J)
Puterea debitată pe aceeași porțiune de circuit rezultă din definiția puterii în general
care în cazul puteri electrice devine
(măsurată în watt=1W)
În cazul unui circuit simplu bilanțul energiilor, de-a lungul circuitului, arată că energia consumată de sursă (energia
totală sau energia sursei cu notațiile Ws=Wt) este utilizată pentru transportul sarcinii electrice q într-un interval de timp t
prin întregul circuit, consumând o parte din energie (Wext=W, considerată energie utilă) în circuitul exterior, conectat la
bornele sursei, și o parte prin rezistența internă a sursei (Wint , considerată pierdere de energie)
Considerăm cunoscute caracteristicile sursei și rezistorului din circuitul simplu E,r,R , și având notațiile I intensitatea
curentului din circuit, U tensiunea la bornele sursei, u căderea interioară de tensiune putem găsii expresiile de definiție și
de calcul pentru energiile și puterile din circuitul simplu.

Energiile electrice
Energia în circuitul exterior (energia utilă)
și având în vedere legea lui Ohm pe porțiunea de circuit

ca definiție
rezultă formulele de calcul

( reprezintă legea lui Ohm pentru efectul termic al curentului electric).
Dacă vrem să exprimăm expresia energiei W în funcție de toate caracteristicile circuitului E,r,R unde
formula de calcul este

atunci

Pierderea de energia în circuitul interior
ca definiție
și având în vedere legea lui Ohm pe rezistența internă a sursei
rezultă formulele de calcul
Dacă vrem să exprimăm expresia energiei Wint în funcție de toate caracteristicile circuitului E,r,R atunci formula de calcul
este
Energia totală a sursei
și având în vedere legea lui Ohm pe porțiunea de circuit

ca definiție
rezultă formulele de calcul
.

Plecând de la definiția puterii electrice

găsim expresiile tuturor puterilor din circuitul simplu

Puterea în circuitul exterior (puterea utilă)
și având în vedere legea lui Ohm pe porțiunea de circuit

ca definiție
rezultă formulele de calcul

( reprezintă legea lui Ohm pentru efectul termic al curentului electric pentru putere).
Dacă vrem să exprimăm expresia puterea P în funcție de toate caracteristicile circuitului E,r,R unde
formula de calcul este

atunci

Pierderea de putere în circuitul interior
ca definiție
și având în vedere legea lui Ohm pe rezistența internă a sursei
rezultă formulele de calcul
Dacă vrem să exprimăm expresia puterii Pint în funcție de toate caracteristicile circuitului E,r,R atunci formula de calcul
este
Puterea totală a sursei
și având în vedere legea lui Ohm pe porțiunea de circuit

ca definiție
rezultă formulele de calcul
.

Randamentul electric
Randamentul de transfer al energiei electrice de la sursă la consumator pentru un circuit electric simplu se definește ca
raportul dintre energia utilă (transferată în circuitul exterior) și energia totală a sursei.
Relația de definiție este

Dacă avem în vedere relațiile de legătură dintre mărimile electrice specifice ptem găsi și următoarele relații de calcul
pentru randament
.
Pentru un circuit cu sursă reală cu rezistență internă r ≠ 0 randamentul este întotdeauna subunitar.
Observație: graficele puterilor și randamentului în funcție de rezistența R a circuitului exterior sunt cuprinse în materialul
ce se face la clasă.
Transferul optim (maxim) de putere de la sursă la consumator
Teorema transferului optim (maxim) de putere de la o sursă cu t.e.m. E și rezistența interioară r la un consumator de
rezistență R
Enunț: O sursă de tensiune electromotoare E și rezistență r transferă maxim de putere unui consumator de rezistență R
dacă rezistența consumatorului este egală cu rezistența interioară a sursei
puterea maximă transferată este dată de relația
,
iar randamentul de transfer este
.
Observație: demonstrația acestei teoreme o facem la clasă.
Teorema transferului aceleeași puteri de către o sursă către două rezistoare diferite conectate pe rând în circuit.
Enunț:O sursă de tensiune electromotoare E și rezistență r transferă aceeși putere către două rezistoare de rezistențe
dacă rezistența sursei și cele două rezistențe îndeplinesc următoarea relație
adică dacă rezistența sursei este medie geometrică a rezistențelor celor două rezistoare care primesc aceeași putere de la
sursa dată.
Următoarele teme sunt de asemenea importante pentru completarea cunoștințelor la acest capitol
Caracteristica curent – tensiune I = f(U) pentru o sursă de tensiune eletromotoare E, rezistență r și curent de
scurtcircuit Isc=E/r
Caracteristica curent – tensiune I = f(U) reprezintă graficul dependenței intensității I prin circuitul unei surse în funcție de
tensiunea la bornele sursei U. Relația care trebuie reprezentată grafic rezultă din legea tensiunilor pentru un circuit simplu
unde
rezultă
unde
este curentul de scurtcircuit al sursei.
Expresia arată că intensitatea curentului din circuit I este funcție descrescătoare de tensiunea U de la bornele sursei cu
panta graficului
.
Dependența I = f(U) poate fi caracterizată de următorul tabel de valori
U
0
E/2
E
0
intersecția graficului cu axa
intensităților I

tensiunea sursei este distribuită
egal între circuitul exterior și
circuitul interior

intersecția graficului cu axa
tensiunilor U

Caracteristica tensiune – intensitate U= f(I) pentru o sursă de tensiune eletromotoare E, rezistență r și curent de
scurtcircuit Isc=E/r
Caracteristica tensiune – intensitate U = f(I) reprezintă graficul dependenței tensiunii U la bornele sursei din circuitul unei
surse în funcție de intensitatea I din circuit. Relația care trebuie reprezentată grafic rezultă din legea tensiunilor pentru un
circuit simplu
unde
rezultă
unde
este curentul de scurtcircuit al sursei.

Expresia arată că tensiunea la bornele sursei U este funcție descrescătoare de intensitatea I a curentului din circuit cu
panta graficului
.
Dependența U = f(I) poate fi caracterizată de următorul tabel de valori
I

0
0

R

intersecția graficului cu axa
tensiunilor U

tensiunea sursei este distribuită
egal între circuitul exterior și
circuitul interior

intersecția graficului cu axa
intensităților

(mers în gol – adică
fără consumator de sarcină)

R=r

R = 0 (scurtcircuit)

