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Energie: originea termenului
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Termenul „energie” provine din grecescul „energeia”, ένέργεια , pe care Aristotel îl folosea 
(în Metafizica sa) și care avea sensul de act, ființă, devenire, spre deosebire de potenzia 
care era doar posibilitatea de a fi.

Înțelegerea modernă a energiei a apărut pe la mijlocul secolului al XIX-lea, odată cu 
lucrările lui Carnot, Joule și alții care au arătat că lucrul mecanic poate fi transformat în 
căldură: astfel, și căldura este o formă de energie. 

Dacă ne uităm astăzi la descrierea "valorii nutritive" a fiecărei mese/produs (pagina 
următoare), găsim valori exprimate în "jouli", care este o unitate de lucru, dar și de energie 
mecanică, și în "calorii" (sau mai degrabă kcal), care este vechea unitate de măsură a 
căldurii. 
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Joule: Energia este disponibilitatea unui sistem de a face un lucru
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Westminster Abbey, piatra funerară Joule                      Valoarea energetică a produsului
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Metafizica: act = stare, acțiune, acționare, execuție, implementare

ένέργεια (Aristotel)
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Discuția privind definiția energiei este un fel de "poveste fără sfârșit". 
În prezent, cea mai frecventă ipoteză este că 

energia este disponibilitatea corpului de a face un lucru.

De exemplu, energia cinetică a unui proiectil care 
lovește ceea ce se numește un pendul balistic, așa 
cum se arată aici, determină ridicarea greutății (iar o 
parte din energia cinetică se transformă în căldură).

În cel de-al doilea experiment (bucla morții de rază R)
energia potențială a mingii la începutul șinei
se transformă în punctul cel mai înalt al buclei în
energie cinetică, iar o parte este încă energie potențială.  

Energie: definiție
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Ek

Ep + Q

h

Ek= mv2/2

M

Ep= (m+M)gh

E= mv2/2 + 2mgR

E= 5mgR/2
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Energie: tipuri
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Distingem două tipuri de energie mecanică:
- asociată cu mișcarea, numită energie cinetică, Ek= ½ mv2, unde m este masa 
corpului în mișcare și v este viteza acestuia 
- asociată înălțimii unui corp, numită energie potențială, Ep=mgh, unde h este 
înălțimea deasupra suprafeței pământului și g este accelerația gravitațională

Se mai numește energie potențială energia stocată în arc. Dacă resortul este armonic, 
adică forța necesară pentru a-l menține la distanța x față de poziția de echilibru este 
F=kx (k - constanta elastică), energia potențială elastică este Ep= ½ kx2.

În general, energia asociată cu poziția se numește energie potențială. Pentru 
câmpurile electrostatice, energia potențială a două puncte de sarcini punctiforme q și 
Q (în vid) plasate la o distanță r este Ep=(1/4πε0) qQ/r, unde ε0 este permeabilitatea 
electrică a vidului. 
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Energie: purtători și transformări
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Așa cum am spus mai devreme, energia se manifestă sub diferite forme. 
În practică, ar trebui să fim capabili să identificăm purtătorul de energie:
- radiații cosmice și solare
- curent electric
- căldură geotermală
- energia cinetică a vântului
- energia chimică a hidrogenului 
- etc. 

Hans. U. Fuchs,  
Hidrogen și pile de combustie. 
Cum, pentru ce și de ce?
Resurse de învățare FCHGo, 2019
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Energie: limitări
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Așa cum am văzut în paginile anterioare, energia potențială (corpurile din câmpul 
gravitațional al Pământului, dar și arcurile) necesită definirea unui punct de „înălțime zero”: un 
corp care cade de la înălțime la un nivel zero câștigă energie cinetică.

Energia cinetică necesită, de asemenea, un punct de referință? Încă de pe vremea lui 
Einstein, știm că da! Viteza nu este o valoare absolută: depinde de sistemul de referință: 
corpul poate avea energie cinetică într-un sistem de referință și în altul, deplasându-se cu 
aceeași viteză ca el însuși - poate avea energie cinetică zero.

Astfel, ajungând la însăși definiția energiei - în funcție de sistemul de referință (adică punctul 
definit ca „energie zero”), capacitatea de a efectua lucruri mecanice poate varia: chiar dacă 
sistemul are în mod clar energie, lucrul utile pot fi zero.

Discutăm acest punct pentru a introduce concepte termodinamice. 
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Energie și căldură
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Conceptul de energie nu a apărut decât atunci când Joule a demonstrat echivalența dintre 
căldură și lucru. Această observație stă la baza primului* principiu al termodinamicii:

Lucrul W efectuat asupra sistemului și căldura Q consumată de sistem au ca rezultat o 
creștere a energiei interne U a sistemului: 

ΔU = W + Q

În plus, este clar că și căldura poate fi transferată doar de la un corp la o temperatură mai 
ridicată, să zicem T1, la un corp la o temperatură mai scăzută, de exemplu T2.

Acest lucru impune imediat limite asupra performanțelor mașinilor termodinamice.

*Principiul nulității afirmă că și căldura curge de la un corp mai cald la un corp mai rece.
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Căldură și temperatură
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Ce este temperatura? Explicându-le copiilor, am spune: 
„Ceea ce simțim cu mâna ca fiind cald sau frig"*
Desigur, nu putem defini o mărime fizică în acest mod. Spunem că temperatura este o 
măsură a energiei interne a unui corp.  

U ~ T, unde simbolul de proporționalitate ~ necesită o explicație:
constanta de proporționalitate depinde de structura internă (adică atomică) a corpului. 

Acest lucru este cel mai ușor de explicat pentru așa-numitele gaze perfecte, adică gaze 
care pot fi aproximate ca sfere mici, dure, care se ciocnesc cu arcuri. Gazele nobile 
reprezintă o bună aproximare.
Energia internă înseamnă că un corp acumulează energie: aceasta trebuie să fie energia 
mecanică a atomilor (sau a moleculelor).
*Mâna noastră (receptorii de căldură) captează mișcarea termică a atomilor, dând senzația de 
temperatură. Pentru o definiție mai detaliată, a se vedea și Fuchs, 2019, op. cit. 
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Heat & Temperature: Equi-partition of energy

3/15

How atoms (in the approximation of hard spheres) may accumulate energy? 
As a kinetic energy. 

Atoms can move (as translations) in 3 dimensions, so the internal energy of noble gases 
(per atoms) is, within good approximation    U = 3/2 kT
where k is Boltzman’s constant  k = 1.38 x10-23J/K     (we must use kelvins)

As in the absence of work the change of the internal energy corresponds to the heat 
transferred, the specific heat per atom (i.e. the heat absorbed when the temperature 
changes by 1K) is cv=3/2 kT.  (cV is the specific heat in conditions of the constant volume.) 

To translate it to macroscopic units, i.e to the heat by one mole of gas we must
multiply the above values by Avogadro number NA .
Besides, so-called gas constant, R is already multiplied, R = kNA (R=8.31 J/(mole•K)
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Equi-partition of energy: molecules
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The principle of equipartition of energy holds also for molecules, what allows to estimate 
the specific heat also for them.

A diatomic molecule, apart from 3 directions of the translational energy, can rotate, 
theoretically along three axes. In practice, the energy is accumulated in rotations along 
only two axis, perpendicular to the axis joining the two atoms. 

The equipartition principle holds also for these rotations, so the specific heat of diatomic 
gases, under a constant volume conditions, is approximately cv=5/2 kT    (per molecule), or 
cv=5/2 RT per mole.

Rotations along this axis do not contribute to the specific heat.
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Motoare termice
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Principiul echivalenței dintre lucrul mecanic și căldură permite motoarelor termice să 
funcționeze: deoarece energia mecanică poate fi transformată în căldură (ca în experimentul 
Joule), căldura poate fi, de asemenea, transformată în lucru mecanic (căldura este 
echivalentă cu energia mecanică).
Dar, deoarece energia mecanică nu poate fi transformată complet în căldură (de exemplu, din 
cauza frecării), nu toată căldura Q1 absorbită de sistem poate fi transformată în lucru 
mecanic. O parte din căldură, Q2, trebuie să fie eliberată în mediul înconjurător.

Într-un motor termic ideal, randamentul η este raportul dintre căldura utilizată, adică 
Q1-Q2, și căldura absorbită, adică Q1-Q2

η = (Q1 – Q2) / Q1

Deoarece în cazul motoarelor cu gaz căldura este proporțională cu temperatura gazului, 
randamentul (al unui motor ideal) este η = (T1 - T2) / T1.  
unde T1 este temperatura sursei de căldură și T2 este temperatura radiatorului. 
Prin urmare, eficiența crește dacă sursa de căldură este mai caldă, iar răcitorul este mai rece. 
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Motoare termice
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Care ar putea fi randamentul "maxim" al unui motor conform legilor termodinamicii?

η = (T1 - T2) / T1.  
„

Motorul 605 MW de la General Electric 9HA a atins un randament de 62% la 1.540 °C.

https://www.ge.com/power/gas/gas-turbines/9ha

Eficiența unui motor de mașină obișnuit este de numai aprox. 30%

Restul se transformă în căldură, 
ca să nu mai vorbim de emisiile de CO2
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Pile de combustie (hidrogen)

Ideea unei pile de combustie este că este un 
motor: prin alimentarea cu hidrogen H2 și 
oxigen O2 se produce electricitate, iar cele 
două gaze formează apă H2O.

Din punct de vedere energetic, energia 
chimică a două gaze este transformată în 
electricitate.

Eficiența unei pile de combustie este mult mai 
mare (până la 80%) decât cea a unui motor cu 
combustie internă.

Dar termodinamica spune că trebuie să se 
producă și căldură (vezi lecția 4).
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Pile de combustie „ideale”
O diagramă detaliată a conversiei de energie este prezentată mai jos

Nivelul chimic al apei H2O este 
mai scăzut decât cel al H2 și O2

furnizate separat.

O scădere a nivelului de 
energie chimică pompează 
sarcina electrică la un potențial 
mai ridicat (cu aproximativ 1 V), 
ceea ce determină trecerea 
unui curent electric.

Hans Fuchs, op. cit.
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Pile de combustie reale
Într-o celulă de hidrogen reală există, de asemenea, pierderi de căldură

Mai multe motive contribuie la 
aceste pierderi: 
- potențialul de activare 
(încărcarea membranei de 
schimb de protoni)
- rezistența internă a celulei 
(pierderi ohmice)
- pierderi suplimentare datorate 
imperfecțiunilor tehnice.

În general, o eficiență 
teoretică de 80% este încă 
un țel îndepărtat.
Hans Fuchs, op. cit. p.27
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O adevărată mașină "pe bază de hidrogen"
În practică, o eficiență de 50% ar fi excelentă

Fig. 8 Fuel cell stack efficiency (dotted lines) and fuel cell system 
efficiency (straight line) over net power; HydroGen4 standard fleet 
version: blue curves; ‘‘TechDemo’’ system: green curves

https://www.researchgate.net/publication/233987484_Fuel_cell_electric_vehicles_and_hydro

gen_infrastructure_Status_2012/figures?lo=1

U. Eberle et al., Fuel cell electric vehicles and hydrogen infrastructure: Status 2012
Energy & Environmental Science 5(10: 8790 (2012)
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Concluzii (din toate cele cinci lecții)

- Cadrele didactice au fost pregătite să adauge activități sau elemente de 
activități la curriculum
- Conceptele de mediu, energie și climă sunt relevante și utile
- Puteți face câteva experimente simple, selectate, cu electricitate, 
electrochimie, hidrogen și energie
- Materialele de sprijin suplimentare sunt în continuare binevenite
- Narațiunea și experimentele pot fi adaptate cu ușurință la diferite niveluri 
școlare

NCU Group: A. Karbowski, K. Wyborska, K. Fedus, K. Rochowicz, A. Kamińska, G. Karwasz


