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1. Relaţiile fundamentale ale electrostaticii (legea conservării sarcinii unui sistem de corpuri izolat electric, legea
legăturii dintre inducţie, intensitate şi polarizaţie, legea polarizaţiei electrice temporare, legea fluxului
electric).
2. Condensatorul electric. Capacitatea echivalentă a condensatoarelor legate în serie şi paralel.
3. Energia electrostatică. Forţe în câmp electrostatic.
4. Relaţiile fundamentale ale electrocineticii (legea conservării sarcinii electrice, legea conducţiei electrice
(Ohm).
5. Legea transformării energiei în medii conductoare (Joule-Lenz)).
6. Circuite liniare de curent continuu (teoremele lui Kirchhoff, teorema conservării puterilor, teorema
transferului maxim de putere, teoremele rezistenţelor echivalente, teoremele generatoarelor
echivalente de tensiune şi de curent).
7. Relaţiile fundamentale ale câmpului magnetic staţionar (legea fluxului magnetic, potenţialul magnetic vector,
teorema lui Ampère).
8. Legea circuitului magnetic (formele integrală şi locale ale legii). Implicaţii în tehnică.
9. Legea inducţiei electromagnetice (formele integrală şi locale ale legii). Implicaţii în tehnică.
10. Circuite magnetice liniare (reluctanţă, permeanţă, teoremele lui Kirchhoff, teoremele reluctanţelor
echivalente).
11. Inductanţe. Energie magnetică şi forţe magnetice (teoremele forţelor generalizate)
12. Ecuaţiile lui Maxwell pentru câmpul electromagnetic.
13. Circuite electrice în regim permanent sinusoidal (mărimi periodice, mărimi sinusoidale, reprezentare
simbolică, valoare de vârf, valoare medie, valoare efectivă, fază iniţială, defazaj; circuite simple în regim
permanent sinusoidal: impedanţă, impedanţă complexă, impedanţe echivalente la gruparea serie şi parallel)
14. Puteri în regim sinusoidal; circuite rezonante; teoremele lui Kirchhoff în valori instantanee şi în formă
complexă; metode şi teoreme pentru rezolvarea problemei de analiză pentru circuite în regim sinusoidal).
15. Circuite electrice în regim tranzitoriu: metode de analiză a regimurilor tranzitorii pentru circuitele liniare în
domeniul timp;
16. Circuite electrice în regim tranzitoriu: metoda operaţională de analiză a regimurilor tranzitorii pentru
circuitele liniare)
17. Regimul periodic permanent nesinusoidal: forme ale dezvoltării în serie Fourier; parametrii de calitate ai
formelor de undă periodice;
18. Regimul periodic permanent nesinusoidal: circuite simple în regim nesinusoidal; puteri în regim nesinusoidal.
19. Circuite trifazate (regimuri simetrice şi nesimetrice; tipuri de conexiuni - relaţii de legătură între tensiuni şi
curenţi; puteri în regimuri simetrice).
20. Câmpul electromagnetic variabil în conductoare masive (efectul pelicular, curenţi turbionari).
21. Transformatorul electric. Principii constructive şi de funcţionare.
22. Generatorul sincron. Principii constructive şi de funcţionare.
23. Motorul asincron. Principii constructive şi de funcţionare.
24. Masina de cc. Generatorul sincron. Principii constructive şi de funcţionare.
25. Conversia energiei cu convertoare statice.
26. Structura unui sistem de actionare electrica.
27. Aparataj de comutatie. Exemplificari.
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