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Lectia 16 

Tensiunea electrică. Intensitatea curentului electric 
 

Tensiunea electrică 

Generatorul este cel care produce deplasarea purtatorilor de sarcina electrica. Energia necesara pentru 

ca electronii sa se poata deplasa cu viteza constanta impotriva forțelor electrostatice. 

 

Deoarece o sarcina se deplasează atat in circuitul exterior cat si in interiorul sursei, putem aduna lucrul 

mecanic din fiecare zona pentru a obtine totalul 

 

W/q este tensiunea electromotoare E a sursei 

Wext/ este tensiunea pe circuitul exterior (tensiunea U la bornele sursei) 
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Wint/q este caderea de tensiune u in interiorul sursei,  astfel 

 

Diferenta de potential electric este lucrul necesar transportarii unei sarcini q 

intre doua puncte 1 si 2 din circuit este  

Se mai numeste si tensiune electrica intre cele doua puncte si se masoara 

cu VOLTMETRUL asezat in paralel la cele doua puncte.  

OBSERVAȚII: 

– Când conectezi voltmetrul la bornele generatorului – cu circuitul 
închis – vei măsura tensiunea U la bornele acestuia; când conectezi 
voltmetrul la bornele becului – cu circuitul închis – vei măsura 
tensiunea U la bornele becului. 

– Dacă întrerupi circuitul, voltmetrul conectat la bornele generatorului 
va indica tensiunea electromotoare a acestuia, E. 
 

DEFINIȚIE: Intensitatea curentului electric este mărimea fizică scalară 
care măsoară sarcina care trece prin secțiunea transversală a 
conductorului în unitatea de timp: 

 
unde: – I este intensitatea curentului electric; 
– q este mărimea sarcinii electrice care străbate secțiunea transversală 

a conductorului în timpul Δt. 
[q]SI = 1 C, [Δt]SI = 1 s 

Raportul lor este o marime fundamentala in sistemul de unitati = 1 AMPER 
 

INTENSITATEA se masoara cu un ampermetru asezat in serie intre doua 
puncte din circuit.  
ANALOGIE 
Daca facem o comparatie cu o apa curgatoare, INTESITATEA este debitul 
acelui râu iar tensiunea diferenta de nivel între care curge.  
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Tensiunea arată cîtă forță acționează asupra sarcinilor electrice din conductori. Iar 
intensitatea arată cîtă sarcină electrică trece pe secundă printr-o secțiune a 

conductorului. 
O intensitate mare presupune o curgere a unui râu cu debit mare  
O tensiune mică intre doua puncte presupune un rau care curge fara ca diferenta de 

nivel dintre cele doua puncte sa fie mare. Este posibil ca debitul (intensitatea sa fie 
mare). 

 
 

 


