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MECANICĂ 
 

1. CINEMATICA 

Reperul (corp de referinţă) este un corp la care se raportează 
starea de mişcare a altor corpuri. 
Un corp se află în stare de mişcare faţă de un reper, dacă îşi 
modifică poziţia faţă de acel reper. 
Un corp se află în stare de repaus faţă de un reper, dacă nu-şi 
modifică poziţia faţă de reperul respectiv. 
Un corp poate fi considerat un punct material (de masă m) dacă 
dimensiunile lui sunt mult mai mici decât distanţele parcurse de 
corp, iar corpul efectuează doar mişcare de translaţie. 
Linia descrisă de punctul material în timpul mişcării este 
traiectoria.  
Vectorul de poziţie este caracterizat prin:  

– modul, care este distanţa dintre reper şi punctul material; 
– direcţie, care este dată de dreapta care trece prin reper şi 

punctul material; 
– sens, care arată spre punctul material; 
– punct de aplicaţie, care este reperul. 

Vectorul de deplasare este variaţia vectorului de poziţie:  

2 1.d r r= −
  

 

Deplasarea la o mişcare rectilinie este variaţia coordonatei.  
Viteza (medie) este variaţia vectorului de poziţie în unitatea de 
timp:  

,
r

t

Δν =
Δ


 1

SI

m

s
ν =    

Pentru o mişcare rectilinie: x

t

Δν =
Δ
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FENOMENE ELECTRICE ŞI MAGNETICE 
 

ELECTROSTATICA 

Sarcina electrică este o mărime fizică scalară care caracterizează 

starea de electrizare a corpurilor. 1
SI

Q C=    (coulomb) 

Legea lui Coulomb. Două sarcini electrice, de exemplu, sarcinile 
q1 şi q2, aflate la distanţa r una de alta interacţionează cu o forţă 
egală cu: 

1 2
2

,
4

q q
F

r
=

πε ⋅
 

unde ε este permitivitatea electrică a mediului. Permitivitatea elec-

trică a vidului este 12
0 8,854 10

F

m
−ε = ⋅  

Câmpul electric este o formă de existenţă a materiei care apare în 
jurul corpurilor electrizate şi se manifestă sub forma interacţiu-
nilor electrice. 
Intensitatea câmpului electric este forţa electrică, care acţio-
nează într-un punct al câmpului electric asupra sarcinii electrice 
unitare: 

;
F

E
q

=


 1 1SI

SI
SI

F N V
E

q C m

  = = =     
 

Pentru o sarcină punctiformă:  

24

q
E

r
=

πε ⋅
 

Potenţialul electric este lucrul mecanic necesar pentru a transporta 
unitatea de sarcină dintr-un punct al câmpului până la punctul de 
referinţă (aflat la infinit în cazul sarcinilor punctiforme): 

;
L

V
q

=  1 1 ( )SI

SI
SI

L J
V V volt

q C

  = = =     
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ELEMENTE DE FIZICĂ CUANTICĂ 
 
Efectul fotoelectric extern este emisia electronilor de către un corp 
aflat sub acţiunea radiaţiilor electromagnetice.  
 
LEGILE EFECTULUI FOTOELECTRIC EXTERN  

Prima lege: Intensitatea curentului fotoelectric de saturaţie este 
direct proporţională cu fluxul radiaţiilor electromagnetice incidente, 
pentru o valoare constantă a frecvenţei radiaţiilor.  
Legea a doua: Energia cinetică a fotoelectronilor emişi creşte 
liniar cu frecvenţa radiaţiilor electromagnetice incidente şi este 
independentă de fluxul acestora.  
Legea a treia: Efectul fotoelectric extern se poate produce numai 
atunci când frecvenţa radiaţiilor incidente este mai mare sau cel 
puţin egală cu o valoare minimă, numită frecvenţă de prag, spe-
cifică fiecărei substanţe. 
Legea a patra: Efectul fotoelectric extern se produce practic 
instantaneu.  
 
Cuante de energie. Energia unui oscilator microscopic poate avea 
numai valori discrete şi poate creşte numai prin absorbţie, sau 
poate să scadă numai prin emisie între două valori Em şi En numai 
cu valoarea  

,m nh E Eε = ν = −  

unde h este constanta lui Planck, cu valoarea 346,625 10 .h Js−= ⋅  
Radiaţiile electromagnetice emise sau absorbite au o structură 
discontinuă, fiind formate din cuante de energie. Particula care 
posedă energia unei cuante se numeşte foton.  
Mărimi fizice caracteristice fotonului: 

• energia: ;hε = ν  

• masa de repaus: m0 = 0; EDITURA P
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