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1. Mărimi fizice. Măsurare. 
 
Sistemele materiale au numeroase proprietăţi. Fizica le studiază numai pe acelea 

care sunt măsurabile, adică se pot exprima cantitativ prin anumite mărimi. 
O mărime, în sensul general, este o proprietate care poate fi atribuită unui fenomen, 

unui corp sau unei substanţe, de exemplu masa ori sarcina electrică. 
O mărime fizică este acea mărime care poate fi folosită în ecuaţiile matematice din 

orice ştiinţă sau tehnologie. 
Astfel, pentru a defini complet o mărime fizică este nevoie de trei elemente : 

mulţimea numerelor reale (sau o submulţime a acesteia), un etalon şi un procedeu de 
măsură. 

Mărimile fizice se exprimă prin rezultatul măsurării lor. A măsura, conform 
Dicţionarului Explicativ al Limbii Române, înseamnă a determina valoarea unei mărimi în 
raport cu o mărime de acelaşi fel, luată drept etalon.  

Există două modalităţi de efectuare a măsurătorilor fizice : 
a. Masurări directe, realizate prin compararea directă a mărimii de masurat cu unitatea 

de măsură, cu ajutorul instrumentelor etalonate adecvat cum ar fi în cazul 
determinării lungimii cu rigla, a timpului cu ajutorul ceasului, etc. 

b. Masurări indirecte. Majoritatea mărimilor se determină indirect: se găseşte o relaţie 
matematică între mărimea care trebuie măsurată şi o alta care poate fi măsurată 
direct. De exemplu se determină acceleraţia gravitaţională folosind pendulul 
gravitaţional pe baza relaţiei : 
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unde T este perioada pendulului şi se determină măsurând timpul în care pendulul 
efectuează un număr oarecare de oscilaţii :  
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Orice măsurare necesită, pe lângă instrumente şi procedee de măsurare şi o unitate 
de măsură. 
 

2. Unităţi de măsură. 
 

2.1. Sistemul Internaţional de Unităţi de măsură. Scurt istoric. 
Crearea Sistemului Metric în timpul Revoluţiei Franceze şi aducerea celor două 

etaloane din platină reprezentând metrul şi kilogramul, pe 22 iunie 1799, la Arhivele 
Republicii din Paris pot fi considerate primul pas în dezvoltarea actualului Sistem 
Internaţional de Unităţi de Măsură. 

În cursul anilor 1860 Maxwell şi Thomson remarcă necesitatea existenţei unui sistem 
coerent de unităţi de măsură cu unităţi fundamentale şi derivate. Astfel, în 1874 BAAS 
(British Association for the Advancement of Science) introduce sistemul CGS, un sistem 
tridimensional, bazat trei unităţi : centimetrul, gramul şi secunda 
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În 1889 cu ocazia primei Conferinţe Generale de Măsurări şi Greutăţi (CGMG) s-a 
constituit un nou sistem, similar CGS dar ale cărui unităţi fundamentale erau metrul 
kilogramul şi secunda.  
          În cadrul celei de a 10-a CGMG , în anul 1954, s-a aprobat introducerea a încă 3 unităţi 
fundamentale : amperul, candela şi kelvinul. 

Denumirea de Sistem Internaţional de Unităţi de Măsură a fost dată în anul 1960 la 
cea de a 11-a CGMG. 

Introducerea molului ca o a şaptea unitate fundamentală datează din anul celei de a 
14-a CGMG (1971). 

2.2. Unităţi de măsură în S.I. 
Orice măsurare care se efectuează necesită, pe lângă instrumente de măsură şi 

unităţi de măsură. Alegerea unităţilor de măsură este arbitrară, de aceea există, pentru 
marea majoritate a mărimilor fizice, mai multe unităţi de măsură. Prin convenţie 
internaţională s-a stabilit un număr de 7 unităţi de măsură fundamentale cu ajutorul cărora 
să poată fi definite toate celelalte unităţi de măsură numite unităţi de măsură derivate. 
  2.2.1. Unităţile de măsură fundamentale 
       Sistemul Internaţional este bazat pe 7 unităţi de măsură fundamentale independente 
între ele aşa cum se observă din tabelul 1 
 

Tabelul 1. Unităţi de măsură fundamentale 

Mărimea fizică 
Unitatea de măsură 

Denumire Simbol 

Lungimea metru m 

Masa kilogram kg 

Timpul secundă s 

Intensitatea curentului electric ampere A 

Temperatura termodinamică kelvin K 

Cantitatea de substanţă mol mol 

Intensitatea luminoasă candela cd 
 

 
 Metrul – unitatea de lungime (m) - este lungimea egală cu distanţa parcursă de 

lumină în vid într-un interval de timp egal cu 1/299.792.458 dintr-o secundă (această 
definiţie a fost aprobată în anul 1983 în cadrul Conferinţei Generale de Măsuri şi 
Greutăţi) 

 Kilogramul – unitatea de masă (kg) – este masa prototipului internaţional al masei 
(definiţia a fost adoptată la cea de-a treia C.G.M.G. în anul 1901) 
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 Secunda- unitatea pentru timp (s) – este durata a 9.129.631.770 perioade ale 
radiaţiei corespunzătoare tranziţiei între cele două nivele hiperfine ale stării 
fundamentale a atomului Cs133 (a 13-a C.G.M.G. din anul 1967) 

 Amperul – unitatea pentru intensitatea curentului electric (A)- este intensitatea unui 
curent electric constant care, dacă este menţinut în două conductoare rectilinii, 
paralele, infinit de lungi, de secţiune circulară neglijabilă aşezate la distanţa de 1 
metru unul de altul în vid, ar produce între aceste două conductoare o forţă (a 19-a 
C.G.M.G. din anul 1946) 

 Kelvinul – unitatea de măsură pentru temperatura termodinamică (K) – este 
fracţiunea 1/273.16 din temperatura termodinamică a punctului triplu al apei (a 13-a 
C.G.M.G. din anul 1967) 

 Molul – unitatea de măsură pentru cantitatea de substanţă ( mol) – este cantitatea 
de substanţă care conţine la fel de multe particule elementare câte există şi în 0.012 
kg. de C12 ( a 14-a C.G.M.G. din anul 1971) 

 Candela – unitatea de măsură pentru intensitatea luminoasă (cd) – este intensitatea 
luminoasă într-o direcţie dată a unei surse care emite radiaţie monocromatică cu 
frecvenţa 540∙1012Hz şi a cărei intensitate energetică în direcţia dată este 
1/683W/steradian ( a 16-a C.G.M.G. din anul 1979) 
 

  2.2.2. Unităţile de măsură derivate  
       Alte mărimi fizice, numite mărimi fizice derivate sunt definite pe baza celor şapte mărimi 
fizice fundamentele, prin intermediul unor relaţii matematice existente între acestea. Din 
aceste ecuaţii se obţin şi unităţile de măsură derivate. Exemple de astfel de unităţi de 
măsură derivate din Sistemul Internaţional sunt prezentate în tabelul 2.  
 

Tabelul 2.  Exemple de unităţi de măsură derivate 

Mărimea fizică derivată 
Unitatea de măsură derivată în S.I. 

Nume Simbol 

aria metru pătrat m2 

volumul metru cub m3 

viteza metru / secundă m/s 

acceleraţia metru / secundă la pătrat m/s2 

magnetic field strength   ampere / metru A/m 

densitatea kilogram / metru cub kg/m3 

impulsul Newton ∙ secundă N∙s 

 
Pentru o mai bună înţelegere şi o  mai uşoară întrebuinţare 22 de unităţi de măsură derivate 
au primit nume şi simboluri speciale aşa cum reiese din tabelul 3:  
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Tabelul 3.  Unităţi de masură derivate din S.I care au nume speciale 

 Unitatea de masură derivată 

Mărimea  Nume Simbol   
Exprimarea în funcţie de 

Alte unităţi Unităţi fundamentale 

unghiul plan radian  rad   - m·m-1 = 1 (b) 

unghiul solid steradian  sr    - m2·m-2 = 1 (b) 

frecvenţa hertz Hz   - s-1 

forţa newton N   - m·kg·s-2 

presiunea pascal Pa N/m2 m-1·kg·s-2 

energia   joule J N·m m2·kg·s-2 

puterea watt W J/s m2·kg·s-3 

sarcina electrică coulomb C   - s·A 

potenţialul electric volt V W/A m2·kg·s-3·A-1 

capacitatea unui 
condensator 

farad F C/V m-2·kg-1·s4·A2 

rezistenţa electrică ohm  V/A m2·kg·s-3·A-2 

conductanţa electrică siemens S A/V m-2·kg-1·s3·A2 

fluxul magnetic weber Wb V·s m2·kg·s-2·A-1 

inducţia câmpului 
magnetic 

tesla T Wb/m2 kg·s-2·A-1 

inductanţa henry H Wb/A m2·kg·s-2·A-2 

temperatura grad Celsius °C   - K 

fluxul luminos lumen lm cd·sr (c) m2·m-2·cd = cd 

iluminarea lux lx lm/m2 m2·m-4·cd = m-2·cd 

activitatea unei surse  becquerel Bq   - s-1 

doza absorbită gray Gy J/kg m2·s-2 

doza maximă permisă sievert Sv J/kg m2·s-2 

activitatea catalitica katal kat  s-1·mol 
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Unităţile de măsura prezentate în tabelul 3  se folosesc şi ele , la rândul lor pentru 
denumirile altor unităţi de măsură derivate, aşa cum reiese din tabelul 4:  

 

Tabelul 4. 

Mărimea fizică 
Unitatea de măsură derivată în S.I. 

Nume Simbol 

Momentul forţei newton ∙ metru N·m 

Intensitatea câmpului electric volt pe metru V/m 

Permitivitatea farad pe metru F/m 

Densitatea de sarcina electrica coulomb pe metru cub C/m3 

Permeabilitatea henry pe metru H/m 

 
Anumite unităţi nu fac parte din Sistemul Internaţional de Unităţi de măsură dar sunt 

foarte importante şi deosebit de des folosite. În acord cu recomandările Comitetului 
Internaţional pentru Măsuri şi Greutăţi (CIPM, Comité International des Poids et Mesures), 
unităţile din această categorie care sunt acceptate sunt date în tabelul 6:  
 

Tabelul 6. 

Nume Simbol  Exprimarea în unităţi S.I. 

minutul (timp) min 1 min = 60 s  

ora h 1 h = 60 min = 3600 s  

ziua d 1 d = 24 h = 86 400 s  

gradul (unghi) ° 1° = ( /180) rad  

minutul (unghi)  1  = (1/60)° = ( /10 800) rad  

secunda (unghi)  1  = (1/60)  = ( /648 000) rad  

litrul  L 1 L = 1 dm3 = 10-3 m3  

tona t 1 t = 103 kg  

electronvoltul eV 1 eV = 1.602 18 x 10-19 J 

unitatea atomică de masă  u 1 u = 1.660 54 x 10-27 kg 

mila marină  1 milă marină = 1852 m   

arul a 1 a = 1 dam2 = 102 m2 

hectarul  ha 1 ha = 1 hm2 = 104 m2  

barul bar 1 bar = 0.1 MPa = 100 kPa = 1000 hPa = 105 Pa 

ångströmul Å 1 Å = 0.1 nm = 10-10 m 
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Există 20 de prefixe pentru formarea multiplilor unităţilor de măsură în S.I. aşa cum se vede 
în tabelul 7:      
 

Tabelul 7 

Multipli Submultipli 

1024 yotta Y 10-1 deci d 

1021 zetta Z 10-2 centi c 

1018 exa E 10-3 milli m 

1015 peta P 10-6 micro µ 

1012 tera T 10-9 nano n 

109 giga G 10-12 pico p 

106 mega M 10-15 femto f 

103 kilo k 10-18 atto a 

102 hecto h 10-21 zepto z 

101 deca da 10-24 yocto y 

 


