
 
 

INTRODUCERE 
 
 

FIZICA, cea mai complexă şi mai profundă ştiinţă a naturii, se ocupă cu studiul 
sistemelor fizice şi al proceselor caracteristice acestora. 

Cuvântul “fizică” provine din grecescul “physikos” care înseamnă “natură” şi 
desemnează ştiinţa naturii care studiază structura materiei, proprietăţile generale, legile de 
mişcare ale materiei şi modificările acestor forme de mişcare în diferite condiţii. 

Fizica are un rol foarte important în evoluţia societăţii tehnologice moderne, aceasta 
din urmă fiind caracterizată de două tendinţe:  

a) apariţia societăţii informaţionale; 
b) construcţia societăţii durabile. 

În contextul primei tendinţe, tehnologiile informatice dintre care amintim: 
digitalizarea, prelucrarea semnalelor digitale, proiectarea senzorilor, microelectronica, 
optoelectronica se bazează pe fenomene fundamentale ale Fizicii cum ar fi cele încadrate în 
capitolele: optică, fizică cuantică, fizica nanostructurilor.  

Cea de-a doua tendinţă a devenit dramatic de necesară datorită reducerii resurselor 
naturale, pe de-o parte, şi a creşterii poluării aerului, apei şi solului planetei noastre, pe de 
altă parte. Tehnologiile durabile legate de utilizarea panourilor solare pentru locuinţe sau de 
realizarea automobilelor electrice şi solare, conţin fenomene fizice complexe cum sunt cele 
studiate în termodinamică, fizica materialelor speciale, fizica semiconductoarelor. 

 
Fizica studiază, în mod tradiţional, materia nevie, dar fenomenele fizice sunt 

prezente şi în organismele vii şi aşa a apărut biofizica, ştiinţă care aplică principiile şi 
metodele Fizicii la analiza structurilor şi mecanismelor materiei vii.  

Legăturile dintre fizică şi chimie sunt mai directe, distincţia între aceste două ştiinţe 
fiind destul de neclară. Două din principalele capitole ale chimiei anorganice (chimia fizică 
şi chimia cuantică) sunt, de fapt, Fizică. Distincţia dintre fizică şi chimie constă, mai ales, 
în vocabular şi motivaţii decât în sistemele şi fenomenele studiate.  

Legăturile dintre fizică şi ştiinţele spaţiale, precum şi cele dintre fizică şi ştiinţa 
Pământului, sunt foarte strânse. Astronomia este, de câteva decenii, din ce în ce mai mult 
astrofizică, iar ştiinţa Pământului, geofizică.  

Relaţiile dintre fizică şi matematică sunt privilegiate deoarece cele două ştiinţe au 
avansat împreună de-a lungul secolelor. Mai mult, Fizica este arhetipul ştiinţelor exacte, 
ceea ce conduce la ideea că fenomenele naturale se supun unor legi bine stabilite. Aceasta 
înseamnă că lumea reală poate fi descrisă cu ajutorul reprezentărilor matematice care 
constituie obiecte matematice mai mult sau mai puţin complexe, puse în legătură cu 
realitatea.  
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Din punct de vedere al scalei domeniilor de măsură investigate, s-a ajuns până la 
dimensiuni mai mici de femtometru (1fm =  m), la această dimeniune vizualizându-se 
structura nucleonilor. Pe o scală de  m nucleul apare ca un mic disc cu diametrul de 
0.5 mm. Nucleul concentrează, practic, toată masa atomului, densitatea materiei nucleare 
fiind foarte mare. La scala de  m începe să se distingă structura nucleului (nucleonii). 
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La cealaltă extremă, un desen care să reprezinte Sistemul nostru Solar trebuie făcut 
la scala  m pentru a fixa Soarele şi planetele, iar pentru a vizualiza Calea Lactee, 
trebuie ca desenul să fie făcut la scala  m. La scala de  m, galaxia noastră apare ca 
un punct. 
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Diferenţa dintre cel mai mic şi cel mai mare obiect, aflate în studiu până în timpurile 
noastre, este dată de un factor de ! Aşadar, Fizica se ocupă atât de infinitul mic 
(nucleoni) cât şi de infinitul mare (galaxii) acoperind 40 de ordine de mărime. 
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Noţiuni fundamentale 

 
Se numeşte sistem un ansamblu de elemente aflate în interacţiune, având 

comportare unitară în relaţiile sale cu un alt sistem (mediu înconjurător). 
Clasificarea sistemelor: • discrete / continue; • închise / deschise; • simple / complexe; 
• deterministe / probabiliste; • liniare / neliniare. 

Fizica clasică (din antichitate până în prezent) cuprinde studiul următoarelor 
categorii de sisteme: 
a) sisteme mecanice newtoniene (punctul material, solidul rigid, solidul deformabil, fluidul) 
b) sisteme electromagnetice (circuitul oscilant, câmpul electromagnetic); 
c) sisteme termodinamice. 

Fizica modernă (în sec. al XX-lea) cuprinde:  
a) sistemele cuantice; 
b) sistemele relativiste. 
 

Între diferitele sisteme există patru tipuri de interacţiuni fundamentale, pe care le 
vom enunţa în ordinea crescătoare a intensităţii: 

a) gravitaţională; 
b) electromagnetică; 
c) tare; 
d) slabă. 
Interacţiunea gravitaţională este cea mai slabă, dar cea mai generală: orice pereche 

de corpuri care posedă masă interacţionează gravitaţional.  
Interacţiunea electromagnetică este mult mai puternică decât cea gravitaţională, dar 

se manifestă numai între particulele care posedă sarcină electrică.  
Observaţie: Majoritatea fenomenelor din natură sunt datorate interacţiunilor 
electromagnetice; astfel, structura stabilă a atomilor şi a moleculelor, coeziunea corpurilor, 
frecările, reacţiile chimice, procesele biologice constituie exemple ale suprapunerii tot mai 
complexe a interacţiilor electromagnetice. 
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Interacţiunile c) tare şi d) slabă se manifestă numai la scară nucleară, la distanţe cel 
mult de ordinul  m. Interacţiunea “slabă” este cea care produce procese de tipul 
emisiei  β în unele nuclee radioactive; ea are o intensitate de 109 ori mai mică decât 
interacţiunea electromagnetică. Interacţiunea “tare” este cea care ţine împreună protonii şi 
neutronii în cadrul nucleului atomic, asigurând stabilitatea acestuia. Această interacţiune 
are o intensitate de 103 ori mai mare decât interacţiunea electromagnetică.  
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 Mărimi fizice. Legi fizice 
 

În funcţie de modul în care intervin în descrierea sistemelor fizice, mărimile fizice 
se clasifică în: 

a) mărimi de stare (caracterizează starea sistemului fizic la un moment dat); 
exemple: impulsul mecanic, energia cinetică, energia potenţială, presiunea, temperatura, 
energia internă etc. Variaţia unei astfel de mărimi între două stări depinde numai de starea 
iniţială şi de cea finală. 

b) mărimi de proces (caracterizează trecerea sistemului dintr-o stare în alta); 
exemple: lucrul mecanic, căldura. Valorile acestor mărimi depind de stările intermediare 
prin care trece sistemul. 

 
Metoda fizicii 

 
 Fizica porneşte de la observaţie asupra fenomenului în condiţii naturale şi de la 
experiment ştiinţific (studiul fenomenului în condiţii controlate) şi stabileşte corelaţii între 
diferitele aspecte, adică legi. 

În stabilirea unei legi fizice se trece, în general, prin următoarele etape:  
a) reunirea datelor experimentale obţinute; acestea sunt uneori legate prin relaţii empirice;  
b) alegerea/inventarea unui obiect matematic care să descrie relaţiile dintre date; formularea 
unor ipoteze, a unui model teoretic;  
c) analiza detaliată a schemei matematice astfel încât să se prezică, eventual, noi relaţii.  
d) verificarea experimentală; aceasta este considerată satisfăcătoare dacă predicţiile teoriei 
sunt verificate în număr mare şi independent unele de altele.  

Legile fizicii se clasifică în: 
a) legi (ecuaţii) de stare (exprimă relaţii între mărimile de stare); exemple: pV = νRT 
(ecuaţia termică de stare a gazului ideal), U = 3νRT/2 + U0 (ecuaţia calorică de stare a 
gazului ideal) 
b) legi de proces (ecuaţii de evoluţie) (exprimă corelaţiile dintre variaţia mărimilor de stare 
şi mărimile de proces; conţin derivatele mărimilor de stare în raport cu timpul ); exemple: 
ΔEc = L (teorema variaţiei energiei cinetice), ΔU = Q + L (principiul întâi al 

termodinamicii), 
dt
pdF
rr

=  (teorema variaţiei impulsului unui punct material) etc. Între 

aceste legi, o importanţă deosebită o au legile de conservare; acestea stabilesc care mărimi 
fizice rămân constante pe durata unui anumit proces şi în ce condiţii. 
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Pentru exprimarea cantitativă a legilor fizice sunt necesare instrumentul matematic 
şi măsurarea.  

A măsura o mărime fizică înseamnă a stabili de câte ori se cuprinde în ea o altă 
mărime de aceeaşi natură, bine definită şi aleasă, prin convenţie, drept unitate de 
măsură.  

Mărimea fizică A se scrie: A = a[A], unde [A] este unitatea de măsură, iar a este 
valoarea numerică a mărimii A. Orice măsurare este un proces de interacţiune între sistemul 
investigat şi dispozitivul de măsură, ceea ce modifică starea sistemului. Ea este afectată de 
erori experimentale. 
 Deoarece Universul este infinit şi inepuizabil în formele sale de organizare şi de 
manifestare, se folosesc în studiul sistemelor fizice modele teoretice, adică ţinem seama de 
particularităţile principale ale sistemului studiat şi neglijăm proprietăţile secundare. Arta 
fizicianului constă în a şti ce să păstreze şi ce să neglijeze în fenomenul studiat, modelul 
teoretic fiind, deci, valabil în anumite condiţii. 
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