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2. MODELAREA, METODA DE 
CUNOAŞTERE  
 
 
 
 

Evoluţia ştiinţei şi tehnicii implică pătrunderea din ce în ce mai 
adânc în esenţa fenomenelor naturii. Aceste fenomene se prezintă simţurilor 
noastre sub forme extrem de variate, rezultând la rândul lor din interacţiunea 
unui număr mare de factori. O parte din aceşti factori au un rol deosebit în 
fenomenele pe care le avem sub observaţie, în timp ce alţii sunt auxiliari şi 
lipsiţi de importanţă. Aceştia din urmă umbresc fenomenele în cauză, de 
aceea trebuie, dacă nu eliminaţi definitiv, cel puţin neglijaţi într-o primă 
aproximaţie. Pentru eliminarea informaţiilor secundare şi punerea în valoare 
a elementelor fundamentale şi esenţiale sunt însă necesare cunoştinţe 
profunde, atât teoretice cât şi practice. Modelarea este una dintre metodele 
importante folosite astăzi în ştiinţă şi tehnică pentru obţinerea unor astfel de 
rezultate.  

Folosirea modelelor a devenit o necesitate imperioasă pe măsură ce 
fizica a început să abordeze studiul sistemelor complexe, a sistemelor ce 
depind din ce în ce de mai mulţi parametri.  

Astfel, metoda modelării, folosită în procesul de cunoaştere, 
prezintă atat un interes aplicativ, cât şi unul conceptual. De asemenea, 
metoda are şi o latură didactică, permiţând generalizarea, abstractizarea şi 
sistematizarea informaţiilor din diverse domenii ale cunoaşterii umane. 

Crearea succesivă a tehnicilor capabile să uşureze activităţile 
practice s-a fãcut pe modele, unele simulând înfăţişarea sau comportarea 
sistemelor vii.  
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2.1. Noţiunea de model  
 
 

În prezent, ştiinţa operează din ce în ce mai puţin cu entităţi simple, 
impunându-se introducerea categoriei de sistem-ansamblu de elemente în 
interdependenţă, constituind un întreg organizat.  

În studiile ştiinţifice şi practice un rol important revine simulării 
sistemelor reale. Prin simulare înţelegem stabilirea unei relaţii de 
corespondenţă între două sisteme, fiecare dintre ele putând corespunde unei 
realităţi obiective sau unei abstracţiuni.  

Sistemul model se pretează mai bine studiului decât sistemului real, 
iar prin corespondenţă stabilirea proprietăţilor sistemului real, devine 
accesibilă observând comportamentul sistemului model. 

Deci în procesul de modelare există un sistem ale cărui proprietăţi 
urmează a fi modelate - sistem modelat sau sistem original S0 şi un al doilea 
sistem care constituie un model al originalului SM. Modelul SM este înzestrat 
numai cu proprietăţile esenţiale, de aceea este mai sărac decât originalul. 

Modelarea este o necesitate, în anumite situaţii, deoarece sistemele 
reale sunt practic imposibil de abordat în forma lor complexă sub care se 
prezintă.  

Modelele pot fi grupate în două categorii:  
 izomorfe - dacă sistemul real (original) şi modelul coincid într-o 

manieră completă, element cu element, de exemplu negativul cu 
fotografia, desenul cu piesa executată după el; 

 omomorfe - dacă diferite elemente nu corespund decât în parte 
elementelor sistemului real (original), fără ca să existe o 
corespondenţă perfectă de la element la element. De exemplu: 
harta geografică cu terenul real ce-i corespunde.  

Izomorfismul şi omomorfismul se pot defini matematic riguros în 
cadrul teoriei algebrice a grupurilor. Considerând două grupuri X şi Y se pot 
defini:  

 grupurile X şi Y sunt grupuri izomorfe dacă elementele lor sunt 
legate printr-o corespondenţă biunivocă, astfel încât pentru 
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orice elemente a, b ∈ X şi elementele ce le corespund a', b' ∈ 
Y, elementului c = ab îi va corespunde elementul c' = a'b'; 

 grupurile X şi Y sunt omomorfe dacă fiecărui element din 
grupul X îi corespunde univoc un element determinat din grupul 
Y, în aşa fel încât elementelor a, b ∈ X le corespund elementele 
a', b' ∈ Y, iar elementului ab = c îi corespunde elementul c' = 
a'b'.  

În desfăşurarea procesului modelării apar trei faze distincte:  
 trecerea de la original la model  
 cercetarea pe model  
 transferul pe original al rezultatelor obţinute pe model 
Faţă de cercetarea directă pe original, cercetarea pe model prezintă 

avantajul că proprietăţile sistemului ce constituie modelul sunt mai bine 
cunoscute şi mai uşor de studiat.  

Dezavantajul metodei îl constituie valabilitatea mai restrânsă a 
rezultatelor, modelul nefiind identic cu originalul. Acest lucru implică 
cercetări ulterioare, pe un model îmbogăţit, care să acopere mai multe din 
proprietăţile originalului. Modelul îmbogăţit se constituie de regulă, pe baza 
concluziilor stabilite la modelul anterior. Astfel, pot apărea lanţuri de modele 
în care informaţia este păstrată şi amplificată cu fiecare verigă. 

Sub acest aspect, metoda modelării se aseamănă oarecum cu însăşi 
evoluţia lumii vii. Limitele metodei se datorează următorilor factori: 

 neglijarea fenomenelor considerate ca secundare care, în anumite 
condiţii pot deveni la fel de importante ca şi cele studiate;  

 apariţia unor fenomene parazite, determinate de modificarea 
condiţiilor de producere a fenomenului sau de neglijarea structurii 
microscopice a componentelor ce fac parte din model.  
Din punct de vedere metodic, modelele se pot clasifica în:  

 modelul similar - modelarea prin similitudine constă în 
reproducerea simplificată şi la alte dimensiuni a unui mecanism sau 
fenomen, păstrând caracteristicile originalului, exemplu: macheta 
care reproduce aproape toate elementele originalului, acest tip de 
modelare fiind o modelare izomorfă.  
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 modelul analogic - este un model abstract sau concret ce se 
deosebeşte ca formă geometrică de original, dar care are aceleaşi 
proprietăţi ca ale lui, se îndepărtează de modelul izomorf, fiind mai 
apropiat de modelul omomorf.  

 modelul ideal - are un loc intermediar între teorie şi experiment. 
Modelele de acest tip pot fi construite din diferite imagini grafice, 
formule matematice, ce prezintă o anumită asemănare cu originalul, 
de exemplu: schemele unor circuite electrice. Modelele ideale sunt 
în general omomorfe.  
O altă clasificare a modelelor se poate face după clasa de obiecte 

alese drept model. Din acest punct de vedere se pot utiliza următoarele tipuri 
de modele:  

 modelul fizic - include noţiuni relativ concrete preluate din fizică şi 
tehnică; descriind  originalul din punct de vedere calitativ este 
reprezentat de machete şi scheme de funcţionare. 

 modelul matematic - reprezintă echivalentul conceptual al 
modelului fizic, permiţând studiul cantitativ al fenomenelor. 
Modelul matematic este destinat de obicei analizei, sistematizării şi 
explicării relaţiilor cauzale ale unui fenomen.  
Ca orice metodă de cunoaştere umană, metoda modelării 

îndeplineşte câteva funcţii. În încheierea acestei scurte prezentări a metodei 
modelării precizăm câteva dintre aceste funcţii.  

Modelarea are în primul rând o funcţie descriptivă, fiind capabilă să 
descrie riguros unele fenomene în scopul unei mai bune înţelegeri a 
desfăşurării lor. În acelaşi timp se poate distinge şi o funcţie operativă, 
deoarece aplicarea metodei deschide noi căi de cercetare, permiţând 
elaborarea unor noi tehnici experimentale. De asemenea, modelarea are şi un 
caracter predictiv, permiţând în multe cazuri imaginarea evoluţiei ulterioare a 
sistemului.  

 
 
 
 




