FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ
Departamentul de Electromecanică, Mediu şi Informatică Industrială

Descrierea postului scos la concurs:
Postul: Profesor universitar, poziţia 8
Disciplinele: Materiale electrotehnice/Ştiinţa şi ingineria materialelor;
Ştiinţa şi ingineria materialelor;
Metode şi procedee tehnologice;
Materiale inteligente.
Domeniul stiintific: Inginerie electrică

Tematica probelor de concurs, inclusiv a prelegerilor, cursurilor sau altor asemenea sau
tematicile din care comisia de concurs poate alege tematica probelor susţinute efectiv:
Prezentarea planului de dezvoltare a carierei universitare
Tematica de concurs:
1. Materiale electrotehnice şi tehnologii noi aplicate în ingineria electrică.
2. Tehnici de investigare pentru exploatarea eficientă a materialelor.
3. Metode moderne de identificare a defectelor dintr-un material şi de indicare a planelor sau
direcţiilor în care se dezvoltă aceste defecte.
4. Procedee tehnologice adaptate tipului de material prelucrat şi metode moderne de reglare şi
urmărire a parametrilor în timpul procesărilor.
5. Materiale compozite polimerice şi tehnologii noi de obţinere şi de prelucrare a lor.
6. Structuri bazate pe materiale inteligente.
7. Metode de analiză şi modelare numerică pentru caracterizarea şi predicţia comportamentului
structurilor inteligente.
8. Comanda şi controlul unor structuri bazate pe elemente din materiale inteligente.
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Departamentul de Departamentul de Inginerie Electrică, Energetică şi Aerospaţială
Descrierea postului scos la concurs:
Postul: Asistent universitar, poz. 56 ,
Disciplinele: Bazele electrotehnicii;
Teoria câmpului electromagnetic;
Electrotehnică I;
Bazele electrotehnicii II;
Bazele electrotehnicii I.
Domeniul stiintific: Inginerie electrică

Tematica probelor de concurs, inclusiv a prelegerilor, cursurilor sau altor asemenea sau
tematicile din care comisia de concurs poate alege tematica probelor susţinute efectiv:
Tematica pentru proba teoretică:
Partea I:
Stări electrice şi magnetice. Mărimi primitive şi mărimi derivate în câmp electric şi magnetic.
Legi şi teoreme.
Capitolul 1. Starea electrică. Mărimi de stare electrică. Legi şi teoreme în câmp electric.
Electrostatica
1.1. Starea de încărcare electrică. Sarcina electrică adevărată. Densităţi de sarcină electrică
adevărată. Sarcini punctiforme.
1.2. Intensitatea câmpului electric in vid. Ecuaţiile liniilor de câmp electric. Câmpul sarcinii

punctiforme. Teorema lui Coulomb.
1.3. Teorema superpozitiei câmpurilor in electrostatică pentru sarcini punctiforme si pentru cazul
repartiţiilor continue de sarcini electrice.
1.4. Teorema potenţialului electrostatic. Funcţia potential. Tensiunea electrică. Exprimarea
tensiunii prin diferenţa de potenţial.
1.5. Calculul potentialului electrostatic. Potenţialul sarcinii punctiforme. Teorema superpoziţiei
potenţialelor. Potenţialul pentru o repartiţie continuă de sarcini electrice. Suprafeţe
echipotenţiale. Corpuri conductoare în electrostatică. Efectul de ecran.
1.6. Teorema lui Gauss. Utilizare pentru calculul câmpurilor cu o anumită simetrie (sferică,
plană, cilindrică).
1.7. Polarizarea dielectricilor. Momentul electric. Polarizaţia electrică. Model fizic al stării de
polarizare. Dipolul electric. Echivalenţa cu un mic corp polarizat. Calculul potenţialului şi
intensităţii câmpului electric ale dipolului. Câmpul electric creat de un domeniu dintr-un corp
polarizat. Densităţi de sarcini de polarizaţie.
1.8. Sarcina de polarizaţie. Generalizarea teoremei lui Gauss in prezenţa dielectricilor.
1.9. Legea legăturii între D, E, P. Legea fluxului electric. Legea polarizaţiei temporare (pentru
medii liniare, continue şi izotrope; pentru medii liniare, continue şi anizotrope; pentru medii
neliniare). Permitivitatea absolută şi relativă.
1.10. Comportarea mărimilor E şi D la suprafaţa de separaţie a două medii cu permitivităţi
diferite. Teorema refracţiei liniilor de câmp electric.
1.10. Corpuri conductoare. Capacitatea unui corp conductor. Condensatorul electric. Capacitatea
unui condensator. Calculul capacităţii unor configuraţii simple de condensatoare. Particularizare
pentru condensatoarele plan, sferic, cilindric cu unul sau mai multe straturi de dielectric (de
permitivităţi diferite).
1.11. Reţele de condensatoare. Capacitatea echivalenta pentru conexiuni paralel, serie, mixtă.
Reţele de condensatoare. Algoritmul de rezolvare a problemei de analiză la reţele de
condensatoare.
1.12. Relaţii lui Maxwell cu referire la coeficienţii de potenţial electrostatic. Relaţii lui Maxwell
cu referire la coeficienţii de influenţă electrostatică. Relaţii lui Maxwell cu referire la capacităţile
parţiale. Capacităţi în serviciu.
1.13. Densitatea de energie a câmpului electrostatic. Energia unui sistem de corpuri situate in
vid. Cazul unei repartiţii continue de sarcini electrice. Cazul unui sistem de sarcini electrice
punctiforme. Cazul sistemelor de corpuri conductoare. Energia unui condensator electric.
1.14. Teoremele forţelor generalizate în câmp electric.
Capitolul 2. Starea electrocinetică. Mărimi de stare electrocinetică. Legi şi teoreme în regim
electrocinetic. Regimul electrocinetic stationar al conductoarelor (regimul de c.c.)
2.1. Regimul electrocinetic al conductoarelor. Efectele starii electrocinetice. Curentul electric de
conductie. Densitatea de curent.
2.2. Legea conservarii sarcinii in regim electrocinetic. Cazul regimului stationar. Consecinţe
importante ale legii conservarii sarcinii electrice. Teorema continuitatii liniilor de curent.
2.3. Legea conductiei electrice in forma locala. Rezistivitate. Variaţia rezistenţei cu temperatura.
Fenomenul de supraconductibilitate. Legea conductiei electrice pentru conductoare filiforme.
Utilizare in regim stationar. Reguli de asociere între tensiuni si curenti.
2.4. Legea transformarii energiei in procesul de conductie electrica.
2.5. Circuite de curent continuu: Teorema I a lui Kirchhoff. Exprimarea matriciala. Teorema a IIa a lui Kirchhoff. Exprimarea matriciala. Exemple de aplicare.
2.6. Rezolvarea problemei de analiză pentru circuite de curent continuu utilizand teoremele lui
Kirchhoff. Teorema superpozitiei in circuitele de curent continuu.
2.7. Echivalenta si transfigurarea circuitelor de curent continuu. Ecuatiile multipolilor. Dipoli de
curent continuu echivalenti. Conexiuni serie si paralel. Echivalenţa „stea cu n laturi” – „poligon
complet”. Transfigurarea stea-triunghi si triunghi-stea.

2.8. Teoremele generatoarelor echivalente în circuite de curent continuu. Exemple de aplicare.
Teoremele surselor cu actiune nula.
2.9. Metoda de analiză bazată pe teorema curentilor de contur în circuite de curent continuu.
Teorema reciprocitatii pentru circuite liniare în regim electrocinetic.
2.10. Metoda de analiză bazată pe teorema potentialelor nodurilor in circuite de curent continuu.
Exemplu de aplicare.
2.11. Teorema conservarii puterilor în regim electrocinetic. Teorema transferului maxim de
putere.
Capitolul 3. Starea magnetică. Mărimi de stare magnetică. Legi şi teoreme în câmp magnetic.
Magnetostatica. Campul magnetic stationar. Circuite magnetice.
3.1. Campul magnetic stationar în vid. Efectul magnetic al starii electrocinetice. Forta Lorentz.
Forta Laplace. Forta si cuplul exercitate asupra unei bucle de curent plasata în camp magnetic
omogen. Momentul magnetic. Campul magnetic al conductorului rectiliniu infinit. Forta de
interactiune între doua conductoare. Amper absolut.
3.2. Teorema lui Ampere pentru regimul stationar în vid. Legea fluxului magnetic. Potentialul
magnetic vector în regim stationar. Forma sa pentru conductoare filiforme închise. Teorema Biot
- Savart - Laplace.
3.3. Magnetizarea corpurilor. Interpretare microscopică. Magnetizatia. Expresia câmpului
magnetic elementar produs de un element de volum dintr-un corp magnetizat. Câmpul magnetic
suplimentar produs de un domeniu finit dintr-un corp magnetizat (expresia potentialului
magnetic vector). Curenţi amperieni.
3.4. Generalizarea teoremei lui Ampere în prezenta corpurilor magentizate. Intensitatea campului
magnetic în corpuri. Legea legăturii între B, H, M. Legea magnetizatiei temporare. Definirea
tensiunii magnetice. Comportarea mărimilor B si H la suprafata de separatie a două medii.
Teorema refractiei liniilor de camp magnetic.
Capitolul 4. Legile generale de evolutie si teoreme generale ale electrodinamicii (regim variabil)
4.1. Legea circuitului magnetic. Necesitatea completării teoremei lui Ampere. Deducerea formei
dezvoltate a legii.
4.2. Legea inductiei electromagnetice. Deducerea formei dezvoltate a legii. Cazul bobinei cu mai
multe spire. Tensiunea electromotoare a unei spire deschise. Principiul de functionare a
generatorului sincron ca aplicatie a legii inductiei electromagnetice.
4.3. Teorema energiei electromagnetice. Vectorul Poynting.
Capitolul 5. Circuite magnetice. Inductanţe. Energie si forte in camp magnetic.
5.1. Circuite magnetice. Ipoteze simplificatoare. Flux fascicular, reluctanţă magnetică.
Teoremele circuitelor magnetice liniare. Analogie cu circuitele electrice.
5.2. Sistem de conductoare filiforme parcurse de curenti. Introducerea inductanţelor proprii si
mutuale. Definirea inductanţelor cu ajutorul fluxurilor. Relatia de reciprocitate. Problema
semnelor. Cazul particular a două bobine cuplate magnetic. Coeficientul de cuplaj.
5.3. Fluxuri si inductivitati de dispersie. Regula de marcare a bornelor la o pereche de bobine
cuplate magnetic.
5.4. Metode elementare de calcul al inductanţelor. Utilizarea reluctantelor.
5.5. Energia campului magnetic al unui sistem de conductoare filiforme parcurse de curenti.
Densitatea de volum a energiei campului magnetic.
5.6. Forte generalizate în campul magnetic si calculul lor. Cuplul asupra unei bobine mobile
aflata în campul magnetic al unui solenoid.
5.7. Interpretarea energetica a inductanţelor. Inductanţa internă a unui conductor cilindric.
Inductanţa unei linii de transport bifilare.
Partea a II-a - Circuite în regim variabil
Capitolul 6. Analiza elementară a circuitelor în regim variabil cvasistaţionar. Regimul

permanent sinusoidal.
6.1. Circuite în regim variabil cvasistationar. Marimi globale, elemente ideale de circuit si
ecuatiile lor. Bobine ideale cuplate magnetic. Transformatorul ideal.
6.2. Ecuatiile circuitelor în regim variabil cvasistationar. Conditii initiale. Latura de circuit de tip
general. Teoremele lui Kirchhoff în valori instantanee. Circuite RL şi RC serie în regim
tranzitoriu (fără folosirea metodei operaţionale) alimentate de la surse de tensiune continuă,
respectiv de la surse de tensiune sinusoidală.
6.3. Circuite în regim permanent sinusoidal. Reprezentari ale mărimilor sinusoidale.
Reprezentarea în complex. Teoremele reprezentării în complex. Teoremele lui Kirchhoff pentru
circuite in regim permanent sinusoidal.
6.4. Impedantele si admitantele complexe ale elementelor ideale de circuit. Diagrame fazoriale.
Aplicatie pentru circuitul RLC serie. Echivalenta circuitelor în curent alternativ sinusoidal. Surse
reale si schemele lor echivalente. Conexiuni serie, paralel, mixte.
6.5. Puteri în regim permanent sinusoidal. Putere: instantanee; activă; aparentă; reactivă. Factor
de putere. Puterea compexă. Triunghiul puterilor. Rezonanta de tensiune în circuite serie.
Rezonanta de curent în circuite derivatie. Definitia generala a rezonantei.
6.6. Circuite cuplate magnetic. Bobine cuplate legate în serie – cuplaj adiţional. Bobine cuplate
legate în serie – cuplaj diferenţial. Scheme echivalente. Rezonanta în circuite cuplate magnetic.
6.7. Teorema si metoda curentilor de contur. Exemplificare.
6.8. Teorema si metoda potentialelor nodurilor. Exemplificare.
6.9. Teoremele generatoarelor echivalente de tensiune şi de curent.
6.10. Teoremele surselor cu actiune nula (Vaschy).
6.11. Teoreme de conservare a puterilor. Bilantul puterilor.
6.12. Teorema transferului maxim de putere în circuite de curent alternativ.
Capitolul 7. Cuadripoli electrici în regim sinusoidal
7.1. Cuadripoli electrici. Relaţii între tensiuni şi curenţi la un multipol electromagnetic.
Cuadripoli – consideraţii generale. Cuadripoli diport – consideraţii generale. Ecuaţiile
cuadripolului diport liniar. Ecuatii în parametrii admitanţă, ecuatii în parametrii impedanţă.
7.2. Ecuatiile fundamentale ale cuadripolilor. Parametrii fundamentali. Reciprocitate. Ecuatiile
cuadripolului inversat. Cuadripol simetric. Ecuatiile hibride ale cuadripolilor.
7.3. Scheme echivalente ale cuadripolilor. (Scheme echivalente ale cuadripolilor pasivi, liniari,
reciproci. Cuadripol în stea. Cuadripol în triunghi. Schemele echivalente în T si
ale
cuadripolilor generali. Scheme echivalente ale cuadripolilor pasivi, liniari şi nereciproci. Scheme
echivalente ale cuadripolilor activi, nereciproci. Parametrii experimentali ai cuadripolilor).
Schemele echivalente în T si  ale cuadripolilor generali.
7.4. Interconectarea cuadripolilor în serie si în derivaţie.
7.5. Impedante echivalente de intrare si de iesire. Impedanţe caracteristice şi impedanţe imagine.
(Impedanţa echivalentă de intrare primară. Impedanţa echivalentă de intrare secundară.
Impedanţe caracteristice (directă, inversă). Impedanţe imagini. Exponent de transfer pe
impedanţe iterative.)
7.6. Impedante imagine si exponent de transfer pe impedante imagine.
7.7. Filtre electrice (Clasificare. Studiul filtrelor fără pierderi. Benzi de trecere. Benzi de oprire).
Capitolul 8. Circuite trifazate
8.1. Sisteme trifazate de marimi sinusoidale. Sisteme simetrice. Reprezentarea în complex si
reprezentarea fazorială. Mărimi diferenţă. Conexiuni stea si triunghi în circuite trifazate. Relatii,
diagrame si puteri în regim simetric.
8.2. Rezolvarea problemei de analiză a circuitelor trifazate simetrice cu ajutorul schemelor
monofazate.
8.3. Teorema potentialului punctului neutru (Milmann). Aplicarea acestei teoreme la rezolvarea
problemelor de analiza pentru circuite trifazate nesimetrice in conexiune stea cu fir de nul.

8.4. Teorema potentialului punctului neutru (Milmann). Aplicarea acestei teoreme la rezolvarea
problemelor de analiza pentru circuite trifazate nesimetrice in conexiune stea fără fir de nul.
Capitolul 9. Circuite în regim periodic nesinusoidal
9.1. Circuite în regim periodic nesinusoidal. Utilizarea seriilor Fourier. Descompunerea în serie
Fourier. Proprietăţile mărimilor periodice care admit descompunere în serie Fourier: valoarea
medie a produsului a două armonici; valoarea efectivă a unei mărimi periodice cu variaţie
nesinusoidală.
9.2. Factori care caracterizează formele de undă periodice nesinusoidale. Puteri în regim periodic
nesinusoidal. Factorul de putere în regim periodic nesinusoidal.
9.3. Calculul circuitelor liniare în regim periodic nesinusoidal cu ajutorul seriilor Fourier. Puteri
în regim periodic nesinusoidal.
9.4. Comportarea elementelor ideale de circuit (rezistor, bobină, condensator) la alimentare cu
tensiune nesinusoidală.
9.5. Comportarea circuitului RLC la alimentare cu tensiune nesinusoidală. Rezonanţa pe
armonici. Filtre de armonici.
Capitolul 10. Analiza regimului tranzitoriu cu metoda operaţională
10.1. Analiza regimurilor tranzitorii pe baza transformatei Laplace. Operaţii de bază cu ajutorul
transformatei Laplace. Teoremele transformatei Laplace. Metode de inversiune. Formulele lui
Heaviside.
10.2. Utilizarea transformatei Laplace pentru studiul circuitelor în regim variabil. Teormele
transformatei Laplace. Surse suplimentare care apar în schemele operaţionale datorită condiţiilor
iniţiale nenule. Impedanţe operaţionale ale elementelor ideale de circuit. Schemele lor
echivalente cu luarea în considerare a conditiilor initiale.
10.3. Forma operationala a teoremelor lui Kirchhoff. Etapele de rezolvare a problemei de analiză
pentru circuitele aflate în regim tranzitoriu prin metoda operatională. Exemplificare. Functii de
circuit.
Partea a III-a:
Lista de probleme pentru aplicaţii (seminar):
R. Radulet - Bazele electrotehnicii, probleme, vol. 1 - Problemele: 16, 21, 25, 27, 28, 29, 32, 33,
45, 47, 48, 49, 55, 58, 62, 63, 66, 72, 84, 85, 87, 89, 90, 94, 96, 97, 108, 109, 128, 134, 135, 136,
138, 139, 145, 147, 148, 156, 160, 168, 171, 172, 226, 228, 232, 236, 241, 242, 275, 283, 286,
306, 307, 308, 309, 340, 341, 350, 351, 356, 357, 380, 381.
R. Radulet - Bazele electrotehnicii, probleme, vol. 2 - Problemele: 1.88, 1.90, 2.2., 2.3, 2.5, 2.8,
2.9, 2.10, 2.11, 2.20, 2.23, 2.25, 2.26, 2.31, 2.37, 5.1, 5.2, 5.4, 5.5, 5.10, 5.12, 5.28, 5.41, 5.43,
5.46.
M. Preda, P. Cristea, F. Manea - Bazele electrotehnicii, probleme, EDP Buc.,1980 Problemele:
10.6, 10.11, 10.12, 10.13, 10.16, 10.26, 10.27, 10.28, 10.31, 10.43, 10.46, 10.47, 10.49, 10.53,
10.54, 10.59, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.19, 11.21, 11.23, 11.25, 11.31, 11.32, 11.43, 11.46,
11.49, 11.51, 11.53, 11.58, 11.60, 11.64, 14.22, 14.43, 14.45, 14.61, 19.1, 19.5, 19.12, 19.14,
20.13, 20.16, 20.18, 22.28, 22.29.
Tematica pentru proba practică
Lista Lucrări de laborator – pentru proba practică:
1. Legea inducţiei electromagnetice.
2. Verificarea experimentala a unor teoreme in circuite de curent continuu.
3. Studiul circuitului serie R L C in regim periodic permanent sinusoidal.
4. Studiul cuadripolilor pasivi in regim periodic permanent sinusoidal.

5. Studiul regimurilor tranzitorii in circuite simple.
Bibliografie selectivă:
1. C. Sora, Bazele electrotehnicii, EDP Bucuresti, 1982
2. C. Mocanu, Teoria campului electromagnetic, EDP Bucuresti, 1980
3. C. Mocanu, Teoria circuitelor electrice, EDP Bucuresti, 1980
4. M. Badea, Bazele electrotehnicii I, Reprografia Universitatii Craiova, 1977
5. M. Badea, Bazele electrotehnicii II, Reprografia Universitatii Craiova, 1978
6. D. Topan, Circuits electriques, Ed. Universitaria, 1995
7. I. Fetita, Electrocinetica, Ed. Universitaria, 1994
8. S. Puscasu, M. Badea si colectiv, Indrumar de laborator de Bazele electrotehnicii,
Reprografia Universitatii Craiova, editiile 1977, 1989

Descrierea postului scos la concurs:
Postul: Asistent universitar, poz. 59 ,
Disciplinele: Elemente de inginerie mecanica II (Mecanica solidului şi rezistenţa materialelor);
Grafica asistată de calculator I;
Grafica asistată de calculator II;
Elemente de inginerie mecanică I;
Mecanică fină şi mecanisme pentru echipamente de bord.
Domeniul ştiinţific: Inginerie aerospatială

Tematica probelor de concurs (a prelegerilor, cursurilor sau altor asemenea sau tematici din
care comisia de concurs poate alege tematica probelor susţinute efectiv)
Grafica asistata de calculator
1. Conventii de reprezentare in grafica inginereasca (formate utilizate, tipuri de linii,
inscriptionarea formatului, reguli de reprezentare, reguli de cotare);
2. Reprezentari specifice in desenul tehnic (asamblari demontabile si nedemontabile,
angrenaje, desene de ansamblu);
3. Organizarea unui fisier/sesiune de lucru. Interfata utilizator-mediu de programare.
Utilizarea modurilor-sablon auxiliare pentru intocmirea unui desen. Lucrul cu
coordonatele /utilizarea afisajului coordonatelor;
4. Linii utilizate in grafica inginereasca asistata de calculator. Trasarea segmentelor de
dreapta. Linii de constructie. Multilinii. Polilinii. Biblioteca de linii;
5. Figuri geomatrice plane fundamentale. Desenarea cercurilor si a arcelor de cerc.
Desenarea coroanelor circulare. Desenarea dreptunghiurilor. Desenarea elipselor si a
arcelor de elipsa. Desenarea poligoanelor regulate.
6. Tehnici de editare a desenelor. Utilizarea modurilor-sablon. Comenzile specifice de
editare (copiere, mutare, oglindire, stergere totala/partiala, intreruperea, aducere la scara).
Modificarea lungimilor obiectelor. Modificarea colturilor obiectelor. Multiplicarea prin
matrice a obiectelor.
7. Inscriptionarea, hasurarea si cotarea desenelor.
Elemente de inginerie mecanica
1. Modele mecanice (punct material, corp rigid, mişcarea mecanică, sisteme de referinţă,
masa, forţa);

2. Statica. Principiul inerţiei, principiul independenţei acţiunii forţelor, principiul egalităţii
acţiunii şi reacţiunii. Reducerea sistemelor de forţe concurente. Echilibrul punctului
material liber si supus la legaturi. Momentul unei forte. Cupluri de forte, reducerea
sistemelor de forte paralele.
3. Geometria maselor. Proprietatile centrului de masa. Determinarea pozitiei centrului de
masa . Momente statice. Determinarea momentelor de inertie si centrifugale;
4. Cinematica. Cinematica punctului material. Viteze si acceleratii in raport cu diverse
sisteme de referinta. Miscari particulare ale punctului material (uniforma, uniform
variata, rectilinie, circulara). Cinematica solidului rigid. Miscarea relativa;
5. Dinamica. Ecuatia fundamentala a dinamicii. Miscarea punctului material liber sub
actiunea greutatii proprii. Impulsul, teorema impulsului, conservarea impulsului. Lucrul
mecanic si energia cinetica. Momentul cinetic, teorema momentului cinetic, conservarea
momentului cinetic. Energia si randamentul sistemelor mecanice;
6. Dinamica miscarii relative a punctului material si a solidului rigid. Ecuatia
fundamentala, forta Coriolis, forte de inertie in miscarea de transport. Sisteme inertiale.
Compuneri de miscari instantanee simultane;
7. Dinamica solidului rigid cu o axa fixa. Modelul mişcării, determinarea vitezei
unghiulare si a reactiunilor. Pendulul. Echilibrarea statica si dinamica a rotorilor.
8. Dinamica solidului rigid cu un punct fix. Ecuatiile lui Euler. Giroscopul, fenomenele
giroscopice, cuplul giroscopic.
9. Dinamica solidului de masă variabilă. Forţe reactive, ecuaţia Mescerski-Ţiolkovski.
Teorema momentului cinetic si a energie cinetice. Studiul ecuaţiei Mescerski-Ţiolkovski
pentru diverse legi de variaţie a masei.
10. Mecanica zborului rachetei. Mişcarea rachetei în condiţii de imponderabilitate.
Mişcarea rachetei în câmpul gravitaţional constant. Mişcarea rectilinie a solidului de
masa variabila în mediu rezistent. Cazuri particulare.
11. Miscarea satelitilor si a planetelor artificiale. Traiectoria miscarii. Vitezele cosmice.
Legile lui Keppler.
Mecanica fina si mecanisme pentru echipamente de bord
1. Traductoare pentru echipamente de bord. Membrane si capsule elastice. Silfoane.
Arcuri manometrice. Elemente sensibile bimetalice;
2. Mecanisme de transmisie si multiplicare. Sisteme de cuplare si antrenare. Mecanisme
articulate. Mecanisme cu came. Transmisii prin curele. Transmisii cu roti dintate si
melcate. Transmisii cu roti prin frictiune;
3. Elemente de ghidare si sprijin. Osii si arbori. Lagare. Arbori flexibili. Ghidaje cu
elemente elastice. Arcuri.
4. Elemente amortizoare. Amortizoare cu lichid. Amortizoare cu gaze. Amortizoare cu
frecare uscata si inertiale. Amortizoare magnetoinductive.
5. Echipamente optice pentru aparate de bord: Alegerea si combinarea echipa-mentelor
optice. Dispozitive mecano-optice mobile. Receptoare optoelectronice.
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