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Problema 1 
În anul 1870, inventarea becurilor electrice de către Edison a dat naştere la numeroase discuţii în 
compania pe care o conducea. În legătură cu aceasta, William Preece, care mai târziu a devenit 
inginerul şef de la British General Post Office, a publicat câteva studii privind alimentarea 
reţelelor de iluminat electric. Analizând o reţea precum cea din figură ( R  – rezistenţa unui bec 
în condiţii de funcţionare, la cald, E  t.e.m. a sursei,  rezistenţă interna a sursei, r  - rezistenţa 
firelor de legătură şi n - numărul de becuri) a tras concluzia că puterea disipată pe un bec este 
invers proporţională cu , unde  este numărul de becuri. 
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a) Găsiţi expresia puterii disipate în fiecare bec. 

b) Analizaţi expresia puterii disipate în fiecare bec atunci când i
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respectiv i
R r r
n

+ şi formulaţi o concluzie asupra observaţiilor lui Preece. 

c) Când circuitul satisface următoarele condiţii: 0.5ir r+ = Ω , , 200R = Ω 220E V=  şi 
cunoscând că becurile pot funcţiona corect când tensiunea la bornele lor este cuprinsă în 
intervalul  să se determine numărul minim şi maxim de becuri care 
asigură funcţionarea corectă a acestora. 

110 10bU = ± V

V

d) Sursa electrică folosită de Edison alimenta în regim de transfer maxim de putere o 
reţea de becuri având caracteristicile de la punctul c). Utilizând o altă sursă care 
funcţionează tot în regim de transfer maxim de putere pe reţeaua de becuri, calculaţi câte 
becuri moderne având tensiunea nominală 240MU =  şi puterea 60MP W=  se pot 
monta în instalaţia de tip Preece dacă 0.5ir r+ = Ω ? 
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Problema 2 
O punte Wheatstone este alcătuită dintr-un ansamblu de patru rezistenţe R , ,  şi a b x , legate ca 
în figură, într-un circuit în formă de paralelogram MNPQ, care mai conţine pe diagonala NQ un 
galvanometru (având rezistenţa internă ) iar pe diagonala MP o sursă de t.e.m. E şi rezistenţă 
internă 

g
ρ . Într-o variantă simplificată, rezistenţele  şi  sunt fixe şi cunoscute, rezistenţa a b R  

este variabilă şi de asemenea cunoscută (etalon), iar rezistenţa x  este necunoscută. Rezistenţele 
galvanometrului şi sursei se neglijează ( 0g = , 0ρ = ). Prin modificarea rezistenţei R se ajunge 
la situaţia în care galvanometrul nu mai indică trecerea nici unui curent ( ).  0gi =

a) Să se determine rezistenţa necunoscută x  din această condiţie. 
b) În realitate, un galvanometru nu poate măsura curenţi electrici oricât de mici. Dacă se 
notează cu curentul minim pe care îl poate măsura galvanometrul folosit in experiment, 0i
să se determine limitele între care poate varia rezistenţa R fără ca galvanometrul să 
indice trecerea unui curent electric. 
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Problema 3 
3.1 Pe suprafaţa unei semisfere având raza R , este distribuită uniform o sarcină electrică. În 

 dependenţa potenţialului electric , în funcţie de V xtabel este dată , pentru . Aflaţi 0x ≥
potenţialul în punctul A de coordonată 1.5x R= −  (vezi figura). 
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TABEL 
x R  0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 

( )în VoltV  100,0 76,4 58,6 46,5 38,2 32,3 27,9 

 
 
.2 La distanţa  de centrul unei sfere conductoare se află o sarcină electrică punctiformă . 
fera conductoare este legată la Pământ (

d  q3
0V =S ) prin intermediul unui întrerupător K (vezi 

ţă de
alculeze forţa care acţionează asupra sarcinii  când întrerupătorul K este deschis 

nd K 

vaţie: Sarcinile de influenţă de pe sfera conductoare pot fi înlocuite cu orice sistem 
re împreună cu sarcina , produc acelaşi potenţial pe suprafaţa sferei. 

Sistemu

figura).   
a) Să se calculeze sarcina totală de influen  pe sferă când întrerupătorul K este închis. 
b) Să se c q
(dacă sarcina q  se aduce în apropierea sferei neîncărcate electric când K este deschis) şi câ
este închis.  
Se cunoaşte raza sferei, a . 

Obser
echivalent de sarcini, ca q

l echivalent va produce în afara sferei acelaşi câmp electrostatic cu cel produs de q  şi 
conductorul încărcat prin influenţă.  
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