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Prin ipoteză,

• ...vom încadra lanţul fenomenologic sursă de 
radiaţii electromagnetice – propagare radiaţii 
electromagnetice – traductor, în domeniul 
electrocineticii, capitol din teoria câmpului 
electromagnetic ce se ocupă cu studiul câmpului 
staţionar, mai precis, în prima problemă de curent 
continuu în conductoare masive, care permite 
reprezentarea electrostatică a câmpului electric 
staţionar. Câmpul electric va fi deci, câmpul 
electromagnetic, exclusiv din punctul de vedere al 
proprietăţilor electrice. 











Presupunând că potenţialul de electrod este sensibil la evidenţierea câmpului 

electromagnetic de stres, respectând legea lui Kirchhoff, care stabileşte că "fiecare 

substanţă absoarbe radiaţiile pe care ea poate să le emită în aceleaşi condiţii de presiune 

şi temperatură"  şi având în vedere relaţia lui Boltzmann: 
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  - E  - puterea de emisie a corpului 
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rezultă că variaţia diferenţei de potenţial dintre doi electrozi va reflecta, în domeniul 

frecvenţelor ultrajoase (ULF, < 20 Hz) ale câmpului electromagnetic, activitatea celor 

mai importante zone stresate, în special a viitorului focar al unui cutremur iminent. 

























• întrebări, discuţii ...



 După Radcenco(2001), procesul de transfer al fluxului de căldură (al puterii termice) prin 

intermediul fluxului de entropie, se desfăşoară în condiţii de neechilibru, disipative, consecinţă a 

existenţei conductanţelor de natură termică, ce determină căderi de potenţial termic. 

 Pentru transferul căldurii prin radiaţie termică, plecându-se de la legea lui Stefan-Boltzman, 

fluxul specific de entropie emis de corpul cu temperatură T, este: 
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şi ca urmare, puterea termică specifică transmisă prin radiaţie, este: 
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unde: 

 T – temperatura corpului care emite fluxul de entropie(dezordine) către corpul de   

        temperatură   TT  ;  0 TTT ; 

 trdR  - rezistenţa termică radiativă:  301 TR redtrd   ; 

 red  - factorul energetic de radiaţie redus al sistemului format din cele două corpuri; 

 0   - constanta de radiaţie a corpului negru: 8

00 10C  42  KmW  

 C0     -  coeficientul de radiaţie  al corpului negru: 69,50 C  42  KmW  

     - căderea relativâ de temperatură provocată de rezistenţa termică radiativă; 

 A    - suprafaţa. 

  

 Aplicând relaţiile de mai sus pentru două volume aparţinând scoarţei terestre, aflate la 

temperaturile 21 TT  , ambele mai mici decât temperatura T, a Soarelui, rezultă că la  11 TTT   , 

respectiv   22 TTT  , corespund fluxuri de entropii 21 SS    , semnificând o putere specifică mai 

mare transmisă prin radiaţie către volumul mai rece, decât pentru cel cald. 

 Prin urmare, este necesară o putere radiativă mai mică pentru a stabili “cuplajul termic” între 

sursa externă şi volumul mai cald, comparativ cu puterea necesară  către volumul  mai rece. 

Efectele termice se vor resimţi mai repede pe aria epicentrală, datorită interacţiunilor între Soare şi 

volumul hipocentral presupus într-o stare cu entropie mai ridicată faţă de contextul geologic. 

Procesele endoterme, dacă sunt asociate mecanismelor ce pregătesc un cutremur de pământ, 

antrenează probabil fenomene termice opuse. 
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