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DEVELOPMENT OF THE TEMPERATURE CONCEPT 
РАЗРАБОТКА КОНЦЕПЦИИ ТЕМПЕРАТУРЫ 

 
 Показаны возникновение и развитие температуры - важнейшего 
понятия теории теплоты. Раскрыты два подхода в изучении понятия 
температуры: термодинамический и эмпирический. На основе 
молекулярно-кинетической теории газов дано определение абсолютной 
температуры. 
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1. Formularea problemei 
 

Istoria termodinamicii, de altfel ca şi întreaga istorie a ştiinţei, 
permite de a evidenţia nu numai acele aspecte şi momente care au stat 
la baza creerii ei, ci şi de a înţelege în mod ştiinţific realitatea 
înconjurătoare. Marii gânditori ai antichităţii şi trecutului nu prea 
îndepărtat înţelegeau destul de bine rolul istoriei ştiinţei. Acest lucru se 
referă în mare măsură şi la fizicieni, mulţi dintre care, pe lângă studii 
originale şi descoperiri importante, au contribuit la dezvoltarea istoriei şi 
metodologiei termodinamicii. Deosebit de importantă pentru naşterea 
termodinamicii ca ştiinţă a fost evoluţia conceptului de temperatură. Cu 
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toate că istoria acestui concept a fost reflectată în numeroase lucrări, 
totuşi un studiu fundamental, care ar putea fi eventual implementat în 
procesul de instruire, lipseşte. 
 
 2. Temperatura în antichitate şi în evul mediu 
 

Fără îndoială, acţiunea produsă de corpurile calde şi reci 
asupra organelor de simţ la contactul cu corpurile înconjurătoare se 
numără printre primele simţuri percepute de omul primitiv. Deşi 
noţiunile Cald şi Rece s-au conturat destul de vreme, numai peste 
foarte multe secole omul va medita asupra semnificaţiei acestora. Cu 
zeci de mii de ani în urmă omul a descoperit focul. Păstrarea şi 
propagarea sa trebuie să fi fost un lucru extrem de înfricoşător şi 
premejdios, cum o dovedeşte universalitatea miturilor şi legendelor 
despre foc. La început, omul a folosit focul pentru încălzirea corpului în 
nopţile reci, apoi pentru gătitul hranei. 

Evident, focul a fost una dintre primele mari descoperiri, care a 
jucat un rol colosal în viaţa omului şi care a trezit interesul pentru 
cunoaşterea naturii. Focul a fost un element fundamental în filosofia 
naturii antice. Bunăoară, filosoful grec presocratic Heraclit (cca 535 
î.Hr-475 î.Hr.) considera că focul este elementul prim din care derivă 
toate substanţele [1]. Poetul şi filosoful roman Titus Lucretius Carus 
(cca 99 î.Hr-55 î.Hr.) a fost primul care în poemul filosofic De rarum 
natura (Despre natura lucrurilor) a observat legătura firească dintre 
căldură şi mişcare [1]. Apariţia senzaţiilor de cald şi rece la omul 
bolnav, fără ca acesta să vină în contact direct cu corpurile 
înconjurătoare, a sporit interesul faţă de problemele de medicină şi 
implicit faţă de problemele fizicii fenomenelor termice. Fără îndoială, se 
făcea un prim pas pe calea înţelegerii unei noţiuni fundamentale a 
învăţăturii despre căldură – conceptul de temperatură. 

Prima utilizare a acestui termen se întâlneşte la medicii antici 
[1-3]. Tot de la ei provin şi primele noţiuni elementare cu privire la 
măsurarea căldurii. Drept mărturie, în acest sens, serveşte teoria 
medicală a cunoscutului medic şi filosof presocratic Empedocle (cca. 
490 – cca. 430 î.Hr.), bazată pe cele patru elemente fundamentale sau 
„rădăcini” ale lucrurilor, din care este compus universul – focul, aerul, 
apa şi pământul – şi care trebuie să se găsească atât în om, cât şi în 
toate fiinţele vii [1]. Potrivit acestei teorii, expuse în poema filosofică 
Peri physeas (Despre natură) „dacă un om are febră, îi trebuie mai 
multă răceală, iar dacă este răcit, îi trebuie mai multă căldură” [1]. 

Mai târziu, vestitul medic al perioadei clasice C. Galien (130-
200), cunoscut în istorie şi sub numele de Galenus, împarte căldura şi 
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frigul în câte patru grade fiecare (gradus, în latină) [2, 3]. Gradele 
inventate de Galien nu erau însă atribuite corpului uman. Ele se 
puneau pe seama remediilor medicale, care trebuiau să facă 
pacientului cald sau rece la primul, al doilea sau al treilea grad. Fiecărui 
grad i se conferea o anumită percepţie: primul grad era considerat abia 
perceptibil, al doilea moderat, al treilea violent, iar al patrulea mortal. 
Prin folosirea medicamentelor, se urmărea de fapt neutralizarea sau 
temperarea contrariului acestora, de unde, probabil, şi provine noţiunea 
de temperatură. Pentru a facilita prescripţia medicamentelor, Galien a 
inventat o temperatură neutră [2, 3], căreia i-a atribuit reperul de zero 
grade pe scara sa imaginară şi care corespundea stării termice 
normale a unui individ. El credea că temperatura neutră variază cu 
latitudinea geografică, imaginând-o cu 2 grade mai ridicată la 
latitudinea de 25º şi cu tot atâtea grade mai scăzută la latitudinea de 
65º, decât la latitudinea de 45º. Pe baza diferenţierii făcute se putea 
stabili medicamentul necesar pentru a produce caldul sau recele 
potrivit, pentru un pacient dintr-o anumită zonă geografică. De notat că 
Galien şi-a dobândit în medicină un prestigiu şi o autoritate tot atât de 
mare, ca şi Aristotel în filosofie. 

Este lesne de văzut astăzi că aceste teorii nu aveau de fapt nici 
o legătură cu realităţile fiziologiei şi că practica medicală bazată pe ele 
nu putea să aibă vreun efect bun decât rareori, dacă nu chiar niciodată. 
În mare măsură, insuccesul medicilor antici a fost determinat de faptul 
că ei nu ştiau cum să determine această mărime fizică fundamentală. 
Mai mult decât atât, ei nu înţelegeau nici semnificaţia fizică a 
temperaturii. Pentru asta a trebuit să se aştepte încă foarte mult timp 
pentru ca oamenii de ştiinţă să-şi formeze o idee clară despre 
conceptul de temperatură şi să fie pe deplin conştienţi de ceea ce 
măsurau. În pofida criticii aduse, doctrina filosofico-medicală a lui 
Galien a dăinuit peste secole, cunoscând o nouă înflorire în epoca 
Renaşterii. Filosoful englez Francis Bacon (1561-1626), reluând 
principalele teze ale acestei teorii, a făcut din opoziţia cald şi rece una 
dintre tezele centrale ale filosofiei sale [1]. În anul 1620, deci până la 
descoperirea caracterului corpuscular al materiei şi a mişcării 
dezordonate a moleculelor şi atomilor acesteia, Bacon vorbea în 
capodopera sa,,Novum Organum” (Noul organon) despre căldură ca 
despre un gen al mişcării [1, 4]. 
 
 3. Tendinţe în evoluţia noţiunii de temperatură 
 

Mai târziu, fizicianul francez Guillaume Amontons (1663-1705), 
bazându-se pe afirmaţia lui Bacon, dar şi pe rezultatele experienţelor 
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sale, a presupus că cea mai joasă temperatură existentă ar corespunde 
unei presiuni zero a gazului din termometru [2, 3]. El a numit acest punct 
zero absolut sau frigul extrem (l’extrême froid, în franceză) şi a încercat 
chiar să calculeze cu cât acest punct este deplasat mai jos decât punctul 
de topire al gheţii. Un alt mare merit al fizicianului a fost propunerea lui 
de a folosi punctul zero absolut ca punct fix natural. Era, fără îndoială, 
primul pas făcut de un om de ştiinţă pe calea înţelegerii conceptului de 
zero absolut, concept dezvoltat ulterior de Lord Kelvin [3]. 

La începutul secolului al XVIII-lea existau deja forme avansate 
de termometre din sticlă cu lichid, care erau folosite pe larg în 
medicină, meteorologie, dar şi în fizica experimentală. Anume din acest 
moment, în abordarea conceptului de temperatură, se evidenţiază din 
ce în ce tot mai perseverent două puncte de vedere [2-4]: unul 
termodinamic, determinat de nevoile termodinamicii care abia se 
năştea, şi altul empiric, impus mai mult de necesităţile practicii. Figura 1 
prezintă o sinteză a evoluţiei istorice a conceptului de temperatură de la 
1700 încoace [3]. 

Tratarea termodinamică a conceptului de temperatură a fost 
iniţiată de Guillaume Amontons [2, 3]. Temperatura stabilită în 
experienţele sale cu un termometru cu gaz la volum constant se 
numeşte temperatură termodinamică sau absolută. Semnificaţia fizică a 
temperaturii termodinamice se va dezvolta însă mai târziu prin lucrările 
lui William Thomson. Consideraţiile lui Amontons au luat amploare şi 
prin lucrările lui Charles, Dalton, Gay-Lussac şi Régnault cu privire la 
proprietăţile fizice ale gazelor, fundamentându-se plenar ideea că gazul 
real este agentul de lucru practic ideal pentru un termometru [3]. 
 În abordarea temperaturii termodinamice se regăseşte 
dezvoltarea întregii termodinamici, dezvoltare datorată lui Carnot, 
Clasius, Thomson şi Joule, şi stabilirea unei scări independente atât de 
proprietăţile substanţei termometrice, cât şi de alegerea arbitrară a 
punctelor fixe [2-4]. Aşa scară termometrică, care cuprinde toate 
temperaturile realizabile practic şi care nu este legată de careva 
proprităţi particulare ale corpurilor, a fost propusă la mijlocul secolului al 
XIX-lea de către Thomson şi este cunoscută astăzi sub numele de 
„scara absolută a temperaturilor termodinamice”. 

Paralel cu abordarea termodinamică, s-a dezvoltat 
fundamentarea practică a conceptului de temperatură, bazată pe 
observaţiile directe asupra comportării substanţei termometrice la 
variaţiile temperaturii măsurate. Tratarea empirică a conceptului de 
temperatură a fost iniţiată de fizicianul şi inginerul german Daniel 
Gabriel Fahrenheit (1686–1736) [2-4]. 
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Termometru din sticlă cu lichid

(Galileo Galilei, Santorio, Accademia del
Chimento, Robert Hooke)

Temperatura termodinamică
Amontons

Temperatura empirică
Fahrenheit

Lucrările lui Charles, Dalton,
Gay Lussac, Regnault;

Termodinamica; Scara Kelvin; 
Scara normală cu hidrogen;

 Scara de Temperatură 
Termodinamică Kelvin

Scările Celsius şi Reaumur;
Principiul Zero al termodinamicii; 

Termometrele lui Callendar şi 
Le Chatelier; SIT-27; SIPT-48; 

SIPT-68; SPT-76

Scara Internaţională de Temperatură
din 1990
(SIT-90)

 
Fig. 1  Evoluţia conceptului de temperatură între anii 1700-2000 [3] 

157 
 
 



Plecând de la propriile termometre cu mercur, această 
abordare a condus în prima jumătate a secolului al XVIII-lea la 
elaborarea unor scări empirice de termperatură, bazate pe puncte fixe 
arbitrare, precum sunt scările Fahrenheit, Réaumur şi Celsius şi 
construirea unor termometre practice mai perfecţionate, iar spre 
sfârşitul secolului al XIX-lea a favorizat inventarea termometrului cu 
rezistenţă din platină al fizicianului britanic Hugh Longbourne Callendar 
(1863-1930) (1886) şi a termometrului termoelectric cu termocuplu 
platinărhodiu-platină al chimistului francez Henry Louis Le Châtelier 
(1850-1936) (1887).  

Studiile privind scările empirice au culminat cu adoptarea în 
anul 1927 a Primei Scări Internaţionale de Temperatură (SIT-27). 
 Fără îndoială, în evoluţia istorică a celor două abordări au 
existat şi multe puncte comune, prin care ele s-au completat reciproc şi 
care au accelerat apropierea lor [3].  

Apropierea deplină s-a produs abia în anul 1990, când cu un an 
mai înainte Comitetul Internaţional pentru Măsuri şi Greutăţi a adoptat 
Scara Internaţională de Temperatură 1990 (SIT-90). 
 
 4. Conceptul de temperatură în accepţiunea actuală 
 
 Astăzi este unanim acceptat conceptul, conform căruia 
temperatura este o mărime fizică intensivă, cu caracter statistic, care 
caracterizează starea termică a unui corp [4]. Ca orice mărime 
fundamentală a fizicii, temperatura nu poate fi definită în mod explicit 
prin alte mărimi. De aceea, chiar de la începutul dezvoltării 
termodinamicii – ştiinţei despre legile de transformare a energiei – s-a 
căutat să i se dea o definiţie bazată pe caracterul mecanic al energiei 
termice. 
 Plecând de la principiul echivalenţei între căldură şi lucru 
mecanic şi de la axioma sa termică cu privire la sensul căldurii, 
renumitul fizician german Rudolf Iulius Emmanuel CLAUSIUS (1822-
1888), în anul 1850, crează teoria mecanică a căldurii, cunoscută 
astăzi sub numele de teoria cinetică a căldurii. Fiind mereu preocupat 
de problemele stringente ale termodinamicii, Clausius revine mai târziu 
asupra teoriei cinetice a căldurii şi enunţului dat principiului al doilea al 
termodinamicii, completându-le prin introducerea conceptului de 
entropie. 

Cam în acelaşi timp, în anul 1851, fizicianul britanic de origine 
irlandeză William THOMSON (1824-1907) elaborează teoria dinamică 
a căldurii, bazându-se pe acelaşi principiu al echivalenţei. Dar spre 
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deosebire de Clausius, care şi-a argumentat teoria pe baza axiomei 
sale termice, Thomson a plecat direct de la principiul lui Carnot cu 
pivire la condiţiile de transformare a căldurii în lucru mecanic, condiţie 
formulată de acesta ca principiul inexistenţei perpetuumului mobile de 
genul al doilea.  

Mai târziu, s-a demonstrat că axioma termică a lui Clausius şi 
principiul Carnot-Thomson cu privire la inexistenţa perpetuumului 
mobile de genul al doilea sunt complet echivalente, iar teoriile 
mecanică şi dinamică ale căldurii nu sunt decât acelaşi fundament 
ştiinţific al termodinamicii.  

Thomson s-a făcut remarcabil şi prin introducerea noţiunii de 
temperatură termodinamică, dezvoltarea conceptului de punct zero 
absolut şi stabilirea scării temperaturilor termodinamice (anii 1848-
1849). Pentru contribuţii remarcabile la dezvoltarea termodinamicii, 
William Thomson a fost înnobilat la 1892 ca Lord Kelvin of Largs, titlul 
nobiliar referindu-se la râul Kelvin, care traversează campusul 
Universităţii din Glasgow, Scoţia, locul unde marele fizician şi-a 
desfăşurat activitatea de cercetare ştiinţifică. 
 Potrivit acestei teorii, particulele constitutive ale materiei se află 
într-o continuă mişcare dezordonată, a cărei energie mecanică 
reprezintă tocmai energia care se manifestă în mod termic. Agitaţia 
moleculară este privită ca un fenomen permanent, al cărui intensitate 
depinde, în primul rând, de temperatură. Ea urmează să înceteze 
complet la temperatura zero absolut. 
 Pentru gazul perfect de masă m , ale cărui molecule se mişcă 
cu viteza medie v , pe baza principiului conservării şi transformării 
energiei, se poate scrie ecuaţia de bilanţ energetic 

kT
2

3

2

2vm
= ,                                         (1) 

care leagă energia cinetică a moleculelor şi atomilor în mişcare 22vm  

cu energia lor termică 23kT . Aici k  este constanta lui Boltzmann, 

care depinde de constanta universală a gazelor μR  şi de numărul lui 

Avogadro L  prin relaţia LμRk = . 

 Din relaţia (1) se constată că temperatura termodinamică poate 
fi definită ca măsura energiei cinetice a moleculelor şi atomilor gazului. 
 Precizăm că definiţia dată temperaturii de pe poziţiile teoriei 
cinetice a gazelor nu poate fi considerată una generală, valabilă deci 
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pentru orice valoare a temperaturii termodinamice, inclusiv la 
temperatura zero absolut, în apropierea căruia, după cum se ştie, 
energia moleculelor şi atomilor nu mai variază.  

Va trebui să treacă încă mult timp, până când omenirea va 
dezvălui definitiv tainele acestui concept fundamental al termodinamicii. 
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