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 Energia si puterea electrica, sunt două mărimi care nu pot fi 

separate.

 Energia furnizată de un generator electric într-o unitate de timp se numeşte 

putere electrică. 

 Trecerea unui sistem în cursul transformării de la o stare la alta, are ca 

rezultat schimbări de viteză, poziţie, temperatură, etc., schimbări ce au loc 

atât asupra sa cât şi asupra sistemelor externe.



EFECTUL JOULE

 La trecerea curentului electric print-un conductor, are loc 

un fenomen de încălzire care poartă denumirea de efect 

caloric sau efectul Joule. Acesta este un fenomen fizic 

ireversibil, rezultat de energia eliberată la ciocnirea 

electronilor sub acţiunea câmpului electric şi care 

produce încălzirea conductorului.



RELAŢIA ÎNTRE ENERGIE ŞI PUTERE

Unitatea de măsură pentru energie, standardizată 

la nivel internaţional este Joule. Dacă vorbim de 

energia electrică (W), unitatea de măsură 

utilizată este W/h (wat/oră). Un wat reprezintă 

consumul unui Joule pe secundă.

 J = W*S

 W = P*t = W*h 

 W – Energia (w/h)

 P – Puterea (w)

 T – Timpul (h)



RELAŢIA ÎNTRE ENERGIE ŞI PUTERE

 Unitatea de măsură pentru energia electrica (W) este 

kilowat/ora (Kw/h). Cum 1 Kw = 1.000W, rezultă că W 

= 1.000 w*1h = 1.000w*3.600secunde = 3.600.000 Jouli 

(J)

 Energia electrica are o serie de vantaje: poate fi 

transformată în alte forme de energie, poate fi produsă 

relativ ieftin in comparaţie cu alte forme de energie şi 

poate fi transportată pe distanţe mari.

 Dezavantajul cel mai mare pe care îl prezintă această 

formă de energie este acela că nu poate fi stocată şi deci 

dacă nu este consumată în momentul producerii, aceasta 

se pierde.



FORMULE ALE ENERGIEI (W) ŞI PUTERII (P)

 W = P*t = U*I*t

 Dacă aplicăm legea lui Ohm, care spune că intensitatea 

curentului electric care trece printr-un circuit este direct 

proporţională cu tensiunea aplicată acelui circuit şi invers 

proporţională cu rezistenţa acelui circuit şi înlocuim în 

formula energiei (W), avem următoarele formule 

rezultate: I = U/R → W = U*I*t = U*U/R*t = U2/R*t

U = I*R → W = U*I*t = I*R*I*t = R*I2*t

P = U*I = U*U/R = U2/R → din această formulă 

deducem că la tensiune constantă, puterea unui 

consumator, este mai mare cu cât rezistenţa sa este mai 

mică.



RANDAMENTUL ELECTRIC

 Din formula energiei (W), puterea curentului electric (P) 

are următoarea formulă:

W = P*t → P = W/t

 Un generator electric este caracterizat de o 

tensiune electromotoare (E), dar şi de o rezistenţă 

electrică internă (r).

 Puterea pe care o furnizează generatorul electric, către un 

circuit exterior este astfel influenţată şi de rezistenţa 

internă (r) cât şi de rezistenţa externă (R).



RANDAMENTUL ELECTRIC

 Tinând cont de formula puterii avem:

Pgenerator = E2/R+r

Pexternă = R*E2/(R+r)2

Pinternă = r*E2/(R+r)2

 Condiţia ca un generator să aibă un transfer optim de 

putere, este ca cele două rezistenţe ( rezistenţa internă şi 

rezistenţa circuitului exterior) să fie egale (R = r).



RANDAMENTUL ELECTRIC

 Randamentul unui generator se referă la energia utilă 

furnizată consumatorului extern şi reprezintă raportul 

dintre dintre energia externă şi energia consumată intern.

η = Wext/Wgen → η = R/R+r

 Această relaţie arată că randamentul este are o valoare 

subunitară care depinde de valoarea rezistenţelor din 

circuit (internă şi externă).



FACTORUL DE PUTERE

 Matematic vorbind, factorul de putere este raportul dintre 

puterea electrică activă şi cea aparentă. Fiind un raport 

între două mărimi de aceeaşi natură, rezultă că factorul 

de putere este o mărime adimensională. Poate lua valori 

între 0 şi 1:

valoarea 0 înseamnă că în circuit nu avem decât 

componente reactive, care nu consumă energie ci doar o 

plimbă de ici colo pe cea existentă în circuit, aşa cum am 

explicat mai sus;

valoarea 1 înseamnă că în circuit nu circulă decât putere 

activă.



OBŢINEREA ENERGIEI ELECTRICE

 Energia electrică nu se găseşte în natură decât în mică 

măsură în trăsnete, fulgere şi nu poate fi captată pentru a  

fi utlizată în diverse procese, fiind produsă prin 

transformarea diferitelor forme de energie primară în 

centrale electrice. 

 Centrala electrică  este un complex de instalaţii în care se 

produce transformarea, prin intermediul energiei 

mecanice, a energiei primare a resurselor naturale în 

energie electrică. 



OBŢINEREA ENERGIEI ELECTRICE

 Industria energetică a luat avânt în a doua jumătate 

a secolului sl XIX lea, la început pe baza valorificării 

energiei apelor (prima centrală electrică a fost o 

hidrocentrală) şi a combustibililor  minerali fosili (în 

termocentrale). Ulterior au apărut şi centrale 

atomice, geotermale, termomarine, solare, eoliene, 

pe bază de biomasă etc. La ora actuală numai trei 

tipuri de centrale asigură circa 99% din întreaga 

producţie mondială: termocentrale, hidrocentrale şi 

centrale nuclearoelectrice. 



OBŢINEREA ENERGIEI ELECTRICE

 Ciclul clasic de producere a energiei electrice

 În funcţie de sursa de energie primară utlizată pentru obţinerea ennergiei 
mecanice centralele pot fi:

 Ř Centrale cu combustibili fosili sau nucleari; 

 Ř Hidrocentrale; 

 Ř Centrale neconvenţionale. 



OBŢINEREA ENERGIEI ELECTRICE

 Hidrocentralele sunt instalaţii complexe în care 
energia hidraulică a căderilor de ape naturale sau 
artificiale este transformată în energie mecanică 
prin intermediul turbinelor hidraulice şi apoi în 
energie electrică,  în generatoarele de curent 
electric. Potenţialul de a produce energie electrică 
depinde atât de cădere cât şi de debitul de apă.  
Principiul lor de funcţionare constă în transformarea 
energiei potenţiale a apei captate în lacuuri de 
acumulare în energie mecanică. Din lacul de 
acumulare, prin conducta forţată, apa cade pe 
paletele unei turbine hidraulice, rotindu-i axul. 
Acesta antrenează generatorul electric, care 
transformă energia mecanică în energie electrică. 



OBŢINEREA ENERGIEI ELECTRICE

 După puterea produsă sunt de trei feluri:

 - hidrocentrale cu o putere instalată de peste 

100kwh; 

 - microhidrocentrale cu putere instalată cuprinsă 

între 5 şi 100kwh; 

 - picocentrale construite pe pâraie, nu dispun de 

baraj şi au putere instalată sub 5kwh
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