


Interacţiuni fundamentale

 O interacţiune sau o forţă fundamentală este mecanismul prin care particulele 

interacţionează şi care nu poate fi exprimată prin alte mecanisme de interacţiune. 

 Orice forţă poate fi exprimată prin aceste patru tipuri de interacţiuni.

 Aceste interacțiuni prezintă modul în care interacționează particulele, obiectele

macroscopice și modul în care anumite particule se descompun.

 Fiecare dintre interacțiunile fundamentale cunoscute poate fi descrisă matematic printr-un 

câmp.



Patru tipuri de interacţiuni: 

 Comportamentul fizic al tuturor obiectelor din Univers este determinat de acţiunea a patru

forțe fundamentale: gravitaţionale, electromagnetice, slabe şi tari

 Acestea se deosebesc între ele, în principal prin constanta de cuplaj şi distanţa pe care 

acţionează eficient

Interacţiunea Teoria curentă

Tăria
(constanta de cuplaj)

Particula de 

schimb

Raza de 

acţiune

Gravitaţională Relativitatea Generală
αG=4,6∙10-40 graviton ∞

Slabă Teoria Electroslabă αW= 8,1169∙10-7 bosoni Z0, W
± 10-18 (m)

Electromagnetică
QED Electrodinamica 

Cuantică

αe= 1/137 foton ∞

Tare

QCD

Cromodinamica 

Cuantică

αS ≈ 1 gluon ≤ 10-15 (m)

 Constanta de cuplaj (parametrul etalon de cuplaj) – valoare numerică care determină tăria unei

forţe dintr-o interacţiune (determină tăria interacţiunii în funcţie de energia cinetică). 

 Tăria interacţiunii din acest tabel reflectă mărimile relative ale diferitelor forțe, care acționează

asupra unei perechi de protoni într-un nucleu atomic



Interacţiunea gravitaţională

 Se manifestă între toate perechile de obiecte care au masă şi este fenomenul fizic natural

prin care corpurile fizice se atrag reciproc, cu o forță a cărei intensitate depinde de masele

acestora și de distanța dintre ele.

 În fizica modernă gravitaţia este descrisă de teoria relativităţii generalizate astfel că forţa

gravitaţională se defineşte ca o fluctuaţie în curbura spaţiu-timp şi prin urmare creează

câmp gravific ondulatoriu cu o rază de acţiune, potenţial infinită

 Conform legii gravitaţiei universale, forţa atractivă (F) între două obiecte este

proporţională cu produsul dintre masele lor (m1 şi m2) şi invers proporţională cu pătratul

distanţei (r) între ele:
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 Constanta de proporţionalitate, G, este constanta gravitaţională care în SI are valoarea:

G=6.67428 ˣ 10-11 m3 Kg-1s-2=6.67428 ˣ 10-11 N m2/Kg2



 În fizică, se foloseşte constanta de cuplaj gravitaţional (αG) care caracterizează

atracţia gravitaţională între două particule încărcate având masa nenulă (tipic protonul

sau electronul).  

 De exemplu, între doi protoni, potenţialul de interacţiune gravitaţională, este:
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iar constanta de cuplaj tipică în SUN
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 Particula de schimb în interacţiunile gravitaţionale se numeşte graviton şi este asociată

unor stări coerente ale undelor gravitaţionale

 O undă gravitaţională este o fluctuaţie în curbura spaţiu-timp care se propagă ca 

o undă. 

 Radiaţia gravitaţională apare atunci când unde gravitaţionale sunt emise dintr-

un obiect sau de un sistem de obiecte care gravitează

 Undele gravitationale au fost detectate în mod direct pe data de 14  septembrie 2015 

şi anunţate în 11 februarie 2016 la LIGO((Laser Interferometer Gravitational-

wave Observatory) prin detecţia unui semnal provocat de coliziunea a două găuri

negre în urmă cu aproximativ 1,3 miliarde ani



f – frecvenţa observată

G – constanta gravitatională

c –viteza luminii



 În teoria Big-Bang, Universul la un moment dat era un lichid foarte dens format 

din particule de energie foarte înaltă în care toate interacţiunile erau unificate.

 Teoria Big Bang s-a dezvoltat din observaţiile privitoare atât la  

structura universului cât şi din considerente teoretice. 

 Cele mai performante măsuratori efectuate susţin că Big Bang-ul s-a 

produs în urmă cu circa 13,8 miliarde ani. Această teorie are la bază de 

două ipoteze majore:

 Universalitatea legilor fizice - a fost probată prin observaţii care arată

că cea mai mare deviaţie posibilă a structurilor constante asupra vârstei

Universului este de ordinul 10-5. De asemenea, Relativitatea Generală a 

trecut testele stringente la scara Sistemului nostru Solar (deplasarea

anormală a periheliului a planetei Mercur) şi a stelelor binare, în timp ce

extrapolarea scărilor cosmologice a fost validată prin rezultate empirice. 

 Principiul cosmologic:

 La scară mare Universul este omogen şi izotrop
(mai mari decât cele de super-roiurilor de galaxii)

 La scară mică şi medie Universul actual nu este omogen
(scările de neomogenitate sunt date de: particule, atomi, molecule, planete, 

stele, galaxii, roiuri de galaxii, superroiuri de galaxii)

Orbita newtoniană (roşu) şi

cea einsteiniană (albastru) a 

unei planete în mişcare de 

revoluţie



 Galaxiile (sau grupurile de galaxii) se îndepărtează sistematic de la noi, astfel încât galaxiile

mai îndepărtate se îndepărtează cu viteză din ce în ce mai mare de noi. Ca urmare a 

relativității generale, aceasta înseamnă că spațiul în sine se extinde purtând galaxii. 

 Radiația cosmică de microunde poate fi explicată doar prin teoria Big Bang, fiind relicva unui

univers fierbinte timpuriu.

 Activitate cosmică (galaxii active, quasari, coliziuni) a fost mai mare în trecut decât acum. 

Acest lucru arată că universul evoluează (se schimbă) cu timpul. 

 Numărul de quasari scade pentru deplasările spre roşu foarte mari (mai mari cu aproximativ 

50% din viteza luminii). Legea Hubble-Lemaître spune că acestea sunt pentru perioade mari

de timp înapoi. Această observație înseamnă că universul nu era suficient de bătrân pentru a 

produce cuasari corespunzător acestor deplasări spre roşu mari. 

Universul a avut un început!

 Abundența observată de hidrogen, heliu, deuteriu, litiu este în acord cu cea prevăzută de 

teoria Big Bang. Abundențele sunt verificate din spectrele celor mai vechi stele și nori de gaz, 

care sunt fabricate dintr-un material primitiv neprocesat. Observații mai bune sunt cele făcute

de lumina din cuasarii foarte îndepărtați, care au trecut prin stadiul gaz în regiunile

universului unde nu există stele. (gazul primordial intergalactic intervenient își imprimă

semnătura pe lumina quasarului, oferind compoziția gazului primordial)

Considerente observaţionale



Dovezi observaţionale

 Expansiunea Hubble observată prin deplasare spre roşu (creștere a lungimii de undă) a 

galaxiilor (se datorează îndepărtării galaxiei de noi) , măsurătorile detaliate ale fondului

cosmic de microunde, abundenţa de elementelor uşoare (nucleosinteza), distribuţia pe scară

largă a materiei şi luminii (tipic 109 ani lumină)  precum şi evoluţia aparentă a galaxiilor care 

apar ca urmare a creşterii gravitaţională a structurii acestora (teoria standard)

 Cu cât galaxia este mai îndepărtată , cu atât

spectrul se depasează spre roşu, ceea ce ne 

indică faptul că galaxia se depărtează de noi

mai repede. 

 Legea Hubble:

v =H·d
 viteza de îndepărtare a galaxiei raportată la noi

este proporțională cu distanța (d)

 H- constanta Hubble şi se poate calcula folosind

distanţele şi vitezele unor galaxii

 Premiul Nobel pentru Fizică în 2011 (Brian Schmidt, Adam Riess şi Saul Perlmutter), 

a fost decernat pentru descoperirea expansiunii accelerate a Universului în urmă

observării de supernove îndepărtate.



ERA Epoca Timp
(după Big Bang)

Evenimente principale

E
ra
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Planck 0 - 10-43 s  Cele patru interacţiuni fundamentale erau unificate

Marea

unificare

10-43 – 10-35 s  Interacţiunea gravitaţională se separă

 Celelalte interacţiuni (slabă, electromagnetică și tare) sunt încă

unificate.

 Se formează quarcii și anti-quarcii

Hadron

10-35- 10-4 s  Interacţiunile slabă, electromagnetică și tare se separă.

 Se formează hadronii și sunt dominanţi în masa universului

Lepton 10-4 - 102 s  Se formează leptonii și sunt dominanţi în masa universului

Nucleară

102 - 103 ani  Se formează nuclee și atomi.

 Era Radiaţiei se sfârșește după 1000 ani și începe Era Materiei

E
r
a
 

M
a
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r
ie

i Atomică 103 – 106 ani  Atomii sunt formaţi.

 Materia începe să fie dominantă

Galactică 106 – 109 ani  Se formează galaxii și structuri la scară largă.

Stelară 109 - prezent  Toate galaxiile s-au format

 Stelele și planetele continua să se formeze

 Teoria Big Bang afirmă că universul a început aproximativ 13,7 miliarde de ani, de la un punct

infinit de fierbinte și dens (singularitate) similar cu a gaură neagră supraalimentată, care a explodat

violent iar din acest process a rezultat ENERGIA, MATERIA, SPAŢIUL și TIMPUL. Ceea ce s-a

întâmplat în continuare au fost două etapele majore ale evoluției universului numite ERA

RADIAȚIEI și ERA MATERIEI. Fiecare dintre acestea pot fi împărţile în EPOCI.



Interacţiunea electromagnetică

 Cel mai cunoscut mod de interacţiune

 Se manifestă între sarcini sau particule

încărcate electric

 Cuanta de schimb - fotonul

 Intensitatea interacţiunii este dată de mărimea constantei de cuplaj (constanta structurii

fine)

0360,137

1

4

e

c4

e 22

em 








 Exemplu: în cazul împrăştierii Rutherford, secţiunea eficace de ciocnire între două 

particule încărcate se poate exprima cu ajutorul constantei de cuplaj:
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 Interacţiunea electromagnetică se manifestă în mai multe moduri, în funcţie de 

sistemul considerat

■ forţe de interacţiune în atom care se manifestă între electronii negativi şi nucleul

pozitiv, conducând la structura în pături a atomului

■ între atomi neutri se manifestă forţe de interacţiune electromagnetică reziduală

responsabile de legăturile dintre aceştia pentru a forma molecule prin relocalizarea

electronilor sau atomilor

■ interacţiunile elctromagnetice sunt, responsabile de formarea câmpului electric şi

magnetic în jurul sarcinilor electrice şi a curenţilor electrici şi de propagare a undelor

electromagnetice

■ în teoria cuantică a câmpului, toate variaţiile câmpului electromagnetic sau ale

undelor electromagnetice pot fi descrise în termeni de propagare a fotonilor

■ când sunt implicaţi un număr mare de fotoni, efectul global este dat de teoria

clasică descrisă de ecuaţiile lui Maxwell.

■ deasemenea, fotonii sunt produşi în dezintegrările radioactive.

 Fotonii - cuante în interacţiunea electromagnetică



Rezumat -interacţiunile electromagnetice sunt caracterizate prin proprietăţile

următoare:
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 se manifestă între sarcini electrice

 cuplajul electromagnetic este relativ mic

 timpul de interacţiune este tipic de ≈ 10-20 s

 secţiunea eficace de interacţiune este de ordinul 10-33 m2=10-5 b

(1barn=10-28 m2=10-24cm2)

 particula de schimb este fotonul (γ)

 masa fotonului este nulă mγ = 0 şi deci raza de acţiune foarte mare

.



Interacţiunea slabă

 Se manifestă, în principal, în următoarele procese:

 Dezintegrarea β:

eepn  

 Captura antineutrinului (dezintegrarea beta inversă):

 enp e

 Reacţiile hadronice

(dezintegrarea rezonanţei Σ )

 n

(interacţinue slabă, Δs = 1, τ ≈ 10-10 s)

0

(interacţiune elctromagnetică, Δs = 0, τ ≈ 10-19 s)
Δs este variaţia numărului cuantic de stranietate şi 

τ este timpul mediu de interacţiune

 Cuanta de schimb - bosoni W± (încărcaţi) şi Z0 (neutri)



Interacţiunile slabe au următoarele proprietăţi

 sunt implicate în procese de interacţiune ale neutrinilor sau ale cuarcilor care îşi schimbă 

numerele cuantice (savoarea); adică particulele implicate îşi schimbă uşor sarcina

 între protoni, cuplajul este slab

 durata medie de interacţiune este tipic de 10-8 s

 secţiunea eficace de interacţiune este de ordinul 10-44 m2

 particulele de schimb sunt bosonii W± (încărcaţi) şi Z0 (neutri)

 masa particulelor de schimb mW = 80 GeV şi ca urmare, raza de acţiune este R = 10-18 m.
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 Interacţiunile slabe implică cuplajul slab gW (constanta de cuplaj slab) şi 

schimbul de bosoni W± (încărcaţi) şi Z0 (neutri)

 Interacţiunile slabe sunt descrise de amplitudinea de probabilitate de forma
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 q2 - este transferul de impuls cuadridimensional



Interacţiunea tare

 Se manifestă în interacţiunile hadronilor la energie 

înaltă. 

 La nivel fundamental, acestea implică interacţiuni 

între quarci şi gluoni.

 Cuanta de schimb - gluonul

Interacţiunile tari sunt caracterizate prin următoarele proprietăţi:

■ particulele de schimb sunt purtătoare de sarcină de culoare (gluoni şi/sau cuarci)

■ constanta de cuplaj αs ≈ 1, deci foarte mare

■ timpul de interacţiune (viaţa medie) este tipic de ≈ 10-23 s

■ secţiunea eficace de interacţiune este tipic de ≈ 10-30 m2

■ raza efectivă de acţiune este R ≈ 10-15 m

■ conduce la confinarea cuarcilor şi gluonilor în forma hadronilor (particule compozite grele)



Unificarea interacţiunilor

 În aceasta reprezentare, unificarea electroslabă are loc la aproximativ 100 GeV, se prevede

că marea unificare (GUT) ar avea loc la 1016 GeV, iar unificarea GUT cu gravitația este de 

așteptat la scala energiei Planck, aproximativ 1019 GeV.

 Teoria stringurilor, teoria superstringurilor, teoria M sau o altă variantă

pe această temă, pot constitui drumul către o „teorie unică a 

interacțiunilor” sau doar o alee nevăzută?


