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Din sumar:
  

Apărută într-un context bizar, în care 

numărul noilor reviste în general şi în mod 

special al celor şcolare, tinde să depăşească 

numărul cititorilor acestor apariţii editoriale, 

„Cromatic” - Revista de ştiinţe a Liceului 

Andrei Mureşanu Braşov - a depăşit euforia 

apariţiei primului număr, aflându-se acum, 

iată, din nou în faţa prezumaţilor săi cititori.  

Fiind consecventă ca structură tematică 

şi menţinând coerenţa valorică a textului (prin 

acestea apropiindu-se de exigenţele unei 

publicaţii profesioniste), revista încearcă să 

stabilească o legătură între învăţământul 

preuniversitar şi cel universitar, oferindu-le 

astfel elevilor un model de parcurs coerent şi 

unitar, care să asigure o mai bună percepţie a 

acestor instituţii la nivelul comunităţii. 

Pornind de la luciditatea valorică a 

ideilor prinse sub luciul fărâmelor de sticlă 

care compun caleidoscopul "cromatic", 

colectivul redacţional al revistei, păstrează 

tiparul îmbinării acestora, ca în vitraliile 

catedralelor gotice.  

 
 

Prof. Mircea Parpalea 
 

 Experimentul real şi virtual 
în fizică 
....Experimentul virtual şi controlul la 
distanţă al aparatelelor de măsură, precum şi 
achiziţia datelor, se realizează folosind 
infrastructura internetului... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Seismicitatea în România 
...România este o țară seismică, anual 
producându-se aprox. 500 de cutremure, dar 
cantitatea de energie eliberată este de 400 de 
ori mai mică decât în Japonia... 
 

 Reţele cristaline.  Legături 
 chimice 
...Tipurile de reţele cristaline se deosebesc 
între ele prin natura particulei conţinute în 
nodurile reţelei şi prin tipul legăturii dintre 
particule... 
 

 Exemple de bună practică-  
  Metodică 
...Interpretarea rezultatelor obţinute de elevi 
la aplicarea itemilor de tip TIMSS... 
 

 Proiecte educaţionale 
...Liceul “Andrei Mureşanu” este unul din 
cele nouă licee din ţară care participă la 
proiectul “Reţeaua Seismică Educaţională din 
România”, în colaborare cu Institutul 
Naţional C&D pentru Fizica Pământului... 
 

„Părinţii ne ajută să devenim oameni, 
cărţile-să rămânem! „ 
   Aurelian Silvestru 
 

               ŞTIINŢĂ 
 

  METODICĂ                  PROIECTE                   

                    CONEXIUNI 
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Conf. Dr. Nicolae Creţu 
 Departamentul de Inginerie Electrică şi Fizică Aplicată  Universitatea Transilvania din Braşov 

 
1.Introducere 
 Rolul experimentului este vital în fizică. 
Aceasta pentru că fizica este o ştiinţă a naturii bazată 
pe experienţă, ceea ce înseamnă că orice idee sau 
teorie trebuie validată în practică. Desigur, putem 
emite ipoteze, teorii şi modele care teoretic să 
prezinte o bună coerenţă, dar finalitatea acestora 
trebuie confirmată de către experiment.. 

Am putea defini experimentul astfel: o obser-
vaţie provocată, o acţiune de căutare, de încercare, de 
găsire de dovezi, de legităţi, o provocare intenţionată, 
în condiţii determinate a unui fenomen, cu scopul 
observării comportamentului lui, al determinării 
raporturilor de cauzalitate, al descoperirii legităţilor 
care-l guvernează sau a verificării unor ipoteze . 
2. Rolul experimentului 
 Asistăm în momentul de faţă, mai ales 
datorită progresului calculatorului, la un aflux 
semnificativ de informaţie, care cu greu mai poate fi 
cuprinsă în mintea omenească. Este foarte greu şi 
numai dacă considerăm un singur domeniu, să 
pretindem că suntem absolut competenţi în a 
cunoaşte şi aplica cunoştinţe despre acesta. In cel mai 
bun caz vom putea avea o imagine de ansamblu, vom 
şti stadiul progresului din acel domeniu la nivel 
calitativ, însă arareori putem descrie cantitativ (în 
sensul descrierii teoretice) cum s-a ajuns la acest 
nivel. Prin urmare, volumul mare de informaţie şi 
necesitatea unei cunoaşteri care să asigure 
competenţă poate fi asigurat doar pe subdomenii 
mici, care înseamnă specializare îngustă în cadrul 
domeniului respectiv. In momentul de faţă deci, rolul  
unui învăţământ eficient este de a crea competenţe 
specifice. Experimentul are din acest punct de vedere 
un rol foarte important. 
 Suntem azi cei chemaţi să opereze în 
industrii super-performante, în care progresul mai 
ales din ştiinţa materialelor ocupă un loc important. 
Se produc instalaţii din ce în ce mai fiabile, mai 
microminiaturizate, mai puţin consumatoare de 
energie. Toată infrastructura industriei se bazează pe 
tehnici şi tehnologii care înglobează un mare volum 
de inteligenţă şi precizie. Majoritatea utilajelor sunt 
conduse cu ajutorul calculatorului, astfel că rolul 
operatorului este diminuat, în sensul că el gândeşte 
mai puţin, creierul maşinii fiind procesorul. Aproape 
orice maşină care produce pe baza unor tehnici şi 
tehnologii un anumit produs este o maşină complexă, 
care implică cunoştinţe specializate. Cel care o 
manevrează trebuie să deţină competenţe relativ  

 
 
înguste de cunoaştere a manevrării utilajului, iar 
programarea acestei maşini o face inginerul 
specializat. Spre astfel de competenţe trebuie să se 
îndrepte învăţământul de azi, adică spre formare de 
competenţe specifice. 
 Învăţământul trebuie ancorat în realitate, el 
trebuie să răpundă necesităţilor societăţii la un 
moment dat, pentru a genera progresul de ansamblu. 
O problemă serioasă a acestuia, mai ales a 
învăţământului superior universitar, care poate 
constitui o piedică în crearea de competenţe 
specifice, este decalajul care există tot timpul între 
infrastructura existentă a laboratoarelor şi dinamica 
înaltă a progresului în infrastructura specifică 
domeniului a celor care o produc. Această deficienţă 
se întâmplă peste tot în lume, deoarece finanţarea 
învăţământului nu poate ţine pasul cu ritmul în care 
se înnoieşte tehnica, tot timpul apar maşini sau 
aparatură mai complexe şi mai moderne, uneori chiar 
modificate radical faţă de variantele anterioare.  
3. Competenţele formate prin experiment  

 Competenţe de cunoaştere şi înţelegere a 
fenomenelor fizice şi legităţilor care guvernează 
desfăşurarea acestora. 

 Competenţe practice, care constau în crearea de 
deprinderi practice de aplicare a fenomenelor în 
practică, sau de soluţionare a unor probleme practice. 

 Competenţe de analiză a rezultatelor şi de a 
distinge între esenţial şi periferic. 
4. Tipuri de experimente 
a. După modul de realizare al experimentului putem 
avea: 

1. Experimentul real – în care elevul şi 
profesorul intră în contact direct cu aparatura 
care măsoară mărimile implicate în evoluţia 
fenomenului. 
2.  Experimentul virtual – în care experimentul 
se realizează prin simulări pe calculator, elevul 
sau profesorul discută cu calculatorul prin 
intermediul unei interfeţe de regulă grafică. 

      3.  Experimentul realizat prin control la distanţă 
care foloseşte calculatorul ca un instrument de 
comandă, control şi analiză a unui setup experimental 
aflat într-o altă locaţie, care poate fi la distanţă oricât 
de mare, cu condiţia să aibă legătură la internet. 
b. După scopul urmărit în experiment putem avea: 

1. Experimentul cu caracter demonstrativ - 
realizat de profesor, în faţa clasei, în următoarea 
succesiune de etape: asigurarea unei pregătiri  
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teoretice- sunt actualizate sau prezentate cunoştinţele 
teoretice care vor fi utilizate pe parcursul desfăşurării  
experimentului sau necesare la prelucrarea datelor şi 
stabilirea concluziilor; cunoaşterea aparaturii de 
către elevi-sunt descrise trusele, aparatele, instalaţiile 
experimentale; executarea lucrării experimentale de 
către profesor, cu explicarea demersurilor efectuate şi 
asigurarea unei atitudini active din partea elevilor; 
elaborarea concluziilor, prin antrenarea elevilor. 

2. Experimentul cu caracter de cercetare se 
aseamănă cel mai mult cu experimentul ca metodă de 
cercetare şi parcurge aproximativ etapele unei 
investigaţii experimentale autentice: delimitarea unei 
probleme; emiterea de ipoteze; organizarea unor 
situaţii experimentale; desfăşurarea propriu-zisă a 
experimentului, cu folosirea aparaturii de laborator; 
prelucrarea şi interpretarea datelor; confirmarea sau 
infirmarea ipotezei. 

3. Experimentul cu caracter aplicativ 
urmăreşte confirmarea experimentală a unor 
cunoştinţe ştiinţifice anterior dobândite. Se parcurg 
următoarele etape: prezentarea sau actualizarea 
cunoştinţelor teoretice; prezentarea sarcinilor de 
lucru; organizarea activităţii elevilor: gruparea lor, 
repartizarea truselor; executarea activităţii 
experimentale de către elevi sub îndrumarea cadrului 
didactic; consemnarea rezultatelor; comentarea 
rezultatelor şi stabilirea concluziilor.  
5. Strategii ale experimentului didactic. 
O strategie didactică reprezintă ansamblul metodelor 
şi proceselor integrate într-o structură operaţională, 
adoptată la nivelul activităţii predare-învăţare-
evaluare, cu scopul realizării obiectivelor şi 
competenţelor din procesul de învăţământ. Metoda 
didactică reprezintă o acţiune care vizează 
eficientizarea acestui proces, aleasă de profesor într-
un anumit context dictat de conţinut sau posibilităţi 
intelectuale sau materiale. Strategiile adoptate în 
proiectarea şi realizarea experimentului depind de 
tipul de experiment pe care dorim să-l realizăm. 
6. Experimentul virtual şi control la distanţă Acest 
tip specific de experiment se realizează cu ajutorul  
calculatorului, avantajul lui fiind acela că aparatura 
amplasată într-o anumită locaţie poate fi accesată 
prin intermediul internetului din orice altă parte, cu 
condiţia să beneficiem de această conexiune la 
internet. Experimentul virtual se derulează în baza 
unei simulări pe calculator, simulare realizată pe o 
platformă soft cu o interfaţă grafică cât mai 
sugestivă. Această interfaţă trebuie să asigure 
posibilitatea modificării valorilor unor mărimi de 
interes şi afişarea evoluţiei fenomenului simulat. 
Controlul la distanţă permite comanda la distanţă a 
unor aparate de măsură, plasate de regulă într-o altă 
locaţie decât cea în care se află calculatorul  

 
 
 
REMOTE. Comenzile de la calculatorul REMOTE la 
aparatele care măsoară şi achiziţia datelor se fac 
folosind infrastructura internetului. Principalele 
operaţiuni pentru efectuarea unui experiment cu 
control la distanţă sunt: 
a. Comunicarea cu instrumentul de măsură 
Pentru a realiza comunicarea cu un instrument de 
măsură prin intermediul internetului avem nevoie de 
o infrastructură care să cuprindă următoarele 
elemente: 

 instrument de măsură conectat la un calculator 
prin intermediul unui port GPIB, Ethernet sau serial 
(RS-232). 

 conexiune internet între calculatorul la care se 
conectează intrumentul de măsură şi calculatorul 
remote. Natura acestei conexiuni nu influenţează în 
principiu cele discutate în paragraful de faţă, însă este 
de preferat ca lărgimea de bandă să fie de cel puţin 
128 kbps. 

 software instalat pe ambele calculatoare (VNC 
server, respectiv VNC Viewer). 
b. Configurarea instrumentului de măsură 
Pentru început trebuie citită documentaţia furnizată 
de producătorul aparatului de măsură. Apoi trecem la 
realizarea conexiunilor fizice prin interfaţa GPIB,  
USB, Ethernet etc. Urmează accesarea prin software-
ul instalat pe calculator a instrumentului de măsură. 
De obicei producătorul aparatului de măsură 
furnizează câteva utilitare de testare a conexiunii sau 
chiar un utilitar tip wizard pentru configurare pas cu 
pas. În momentul în care suntem siguri că 
instrumentul de măsură funcţionează corect putem să 
trecem la pasul următor. 
c. Instalarea software-ului de comunicaţie între 
cele două calculatoare 
Metoda de conexiune pe care o vom descrie în 
continuare nu este de tip peer-to-peer, ci este o 
conexiune de tip client-server. Pe calculatorul la care 
am conectat instrumentul de măsură trebuie să 
instalăm un program de tip server, iar pe calculatorul 
de la care ne vom conecta, un program de tip client. 
Una dintre cele mai potrivite căi de comunicaţie o 
reprezintă  Virtual Network Computing, (VNC). 
Sistemul de comunicare client-server tip VNC 
permite conectarea la un calculator remote şi 
accesarea interfeţei grafice a acestuia cu aproape 
toate funcţiile existente.  
Protocolul care stă la baza VNC este open-source, 
însă nu toate implementările sunt gratuite. Dacă 
utilizaţi sistemul de operare Windows, software-ul 
cel mai popular pentru comunicaţii VNC este 
RealVNC sau UltraVNC. 
d. Configurarea serverului VNC 
Pe calculatorul la care am conectat instrumentul de 
măsură trebuie să configurăm VNC în modul server.  
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În acest scop trebuie să deschidem portul 5900 din 
firewall. Sub sistemul de operare Windows o 
excepţie la regulile de firewall este adăugată la prima 
lansare a programului. Deschiderea portului se poate  
realiza şi manual din setările firewall-ului 
(presupunând că se utilizează firewall-ul implicit de 
sub Windows) astfel: 
- Navigăm din Control Panel la Windows Firewall; 
- Executăm click pe “Exceptions”; 
- Executăm click pe “Add port...”; 
- La denumire scriem “RealVNC”, la “Port Number” 
trecem 5900, iar la tipul de protocol “TCP”.  

 
Figura 1. Setarea portului 

 
În cazul în care calculatorul dispune de o adresă IP 
publică, el va putea fi accesat remote folosind adresa 
IP sau numele asociat prin DNS. De multe ori însă, 
mai ales în cadrul unei instituţii publice,  

Figura 2 Setarea parolei pentru serverul VNC 

 
 
 
calculatoarele au alocate adrese IP private.  

În  aceasta situaţie administratorul reţelei 
trebuie să realizeze un port forwarding pentru cererile 
care vin pe portul 5900 către calculatorul în cauză.  
Acest lucru presupune modificarea setărilor de 
firewall şi de routare pe serverul instituţiei şi intră în 
atribuţiile administratorului de sistem. 

Configurarea serverului VNC mai presupune 
şi alocarea unei parole cu ajutorul căreia să ne putem 
conecta de la calculatorul client. 
e. Conectarea la calculatorul remote cu VNC 
Viewer 

Pe calculatorul client vom lansa programul 
Real VNC Viewer şi vom introduce adresa IP a 
calculatorului la care dorim să ne conectăm (sau 
numele alocat prin DNS), portul (dacă s-a ales un 
port diferit de cel implicit) şi parola setată. În cazul în 
care s-a realizat port forwarding, vom introduce 
adresa IP a serverului (adresa IP privată nefiind 
accesibilă din exterior).  

La opţiuni putem seta numărul de culori. 
Dacă dispunem de o conexiune rapidă putem seta 
numărul maxim de culori. 
 

 
Figura 3 Setarea numărului de culori pentru VNC 
Viewer 
 În momentul în care s-a realizat conexiunea, 
putem lansa programul de control al instrumentului 
de măsură. Avantajul accesării prin VNC constă în 
faptul că avem acces la toată interfaţa grafică a 
calculatorului, nu doar la programul de control al 
intrumentului de măsură, ceea ce ne permite să 
accesăm şi alte programe sau să efectuăm anumite 
modificări în configuraţia sistemului. 
 
 
Bibliografie 
http://www.realvnc.com/products/vnc/ 
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Conf. Dr. Nicolae Creţu 

Departamentul de Inginerie Electrică  şi  Fizică Aplicată 

Universitatea Transilvania din Braşov 

u cu mult timp în urmă, m-a sunat un prieten 

pe care la rândul lui l-a rugat o cunoștință, să-l ajute 

într-o problemă referitoare la fiica lui, care este 

studentă în Franța. Cum prietenii nu pot fi refuzaţi 

am acceptat solicitarea acestuia, care a răsuflat ușurat 

că a putut să-şi ajute  prietenul. Despre ce era vorba? 

Fata cunoștinței prietenului meu, absolventă a unui 

liceu renumit din Brașov, obținuse o bursă Erasmus, 

pentru a studia în Franța la „Institut National des 

Sciences Appliquées” din Lyon, o universitate bine 

cotată în rândul instituțiilor de învățământ superior 

din Franța. Studenta româncă era în anul I la o 

facultate de inginerie și avea nevoie de ajutor la 

fizică. 

Fiindcă și eu predau cursurile de fizică la 

câteva specializări din Universitatea Transilvania din 

Braşov, am acceptat să o ajut, fiind interesat în 

acelaşi timp să cunosc care este locul Fizicii în  

învățământul ingineresc din Franța și care este 

nivelul la care se predă această disciplină, în astfel de 

instituții de învățământ superior. 

 Am constatat astfel, că studenții de la un 

institut similar cu unul din Universitatea 

Transilvania, studiază disciplina Fizică pe parcursul 

primilor doi ani de studii, deci în timp de patru 

semestre. Am mai constatat de asemenea, că o parte 

importantă a evaluării la această disciplină se face 

prin teme de casă, care constau în primul rând din 

probleme legate de teoria predată la curs, având un 

grad de dificultate de la mediu spre înalt, probleme în 

care se punctează nu numai corectitudinea 

raționamentului ci și exactitatea calculului aritmetic 

și dimensional. Desigur era evident algoritmul de 

transmitere de cunoștințe de fizică, începând cu 

noțiunile fizicii clasice și terminând cu fizica 

modernă, care se parcurge în cel de-al doilea an de 

studii. Toate capitolele fizicii se parcurg metodic și 

temeinic. Din discuțiile cu studenta din Franța, a 

reieşit că și aplicațiile practice, adică laboratorul de 

fizică are foarte mare importanță și ceea ce am înțeles 

de la ea, a fost şi faptul că la acest capitol și alți doi 

sau trei colegi tot români admiși să studieze la INSA 

aveau mari probleme, întrucât în liceu nu au pus 

mâna pe nici un aparat şi nu au efectuat nici măcar o 

oră de laborator; studenții francezi erau de departe 

mult mai buni la aceste activități, deoarece învățarea 

bazată pe experiment este intens folosită în liceele 

din Franța. Trebuie să recunosc că pe măsură ce 

treceam în revistă materialul implicat de cursul de 

Fizică de la INSA Lyon mi se cristaliza tot mai mult 

ideea că Franţa este o ţară care realizează că fără un 

învăţământ performant nu poţi să te menţii în fruntea 

unei Europe, poziţie care îţi este asigurată numai 

printr-un înalt nivel de cercetare şi performanţă 

industrială, care implică o înaltă specializare.  

 Având în vedere cele de mai sus, aş dori 

acum să fac o comparație cu locul Fizicii în 

învățământul ingineresc din Brașov, dar valabil după 

cunoaşterea mea și pentru celelalte centre 

universitare din țară. Desigur, voi demara această 

comparaţie, plecând de la ideea evidentă, că fizica 

este o disciplină fundamentală, care constituie baza  

pe care se poate clădi un bun învățământ ingineresc 

fie el mecanic, electric sau din ingineria materialelor. 

NN  
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Cu ani în urmă Fizica din Politehnică se 

studia pe parcursul a trei semestre, de regulă 

semestru II din anul I și semestrele I și II din anul II. 

În această perioadă, învățământul politehnic 

ingineresc se derula pe parcursul a cinci ani. Reforma 

Bologna, a stabilit durata pentru învățământul 

politehnic la patru ani. Această reformă care a obligat 

evident nu numai restrângerea numărului de ore la 

anumite discipline, ci și excluderea unora din 

planurile de învăţământ, a condus la o reducere 

drastică a numărului de ore la disciplinele 

fundamentale, matematică, fizică, chimie, astfel că în 

momentul de față peste tot în țară fizica de exemplu, 

se parcurge într-un singur semestru cu două ore de 

curs pe săptămână în semestrul II, anul I şi un număr 

total insuficient de ore de aplicații, în cel mai fericit 

caz, o oră pe săptămână de laborator și o oră pe 

săptămână de seminar. Desigur micșorându-se 

numărul de ore a trebuit redus și volumul de 

cunoștințe de fizică și ce este mai grav, nivelul de 

cunoștințe predate a fost constant coborât, 

ajungându-se să se predea în facultate o fizică la 

nivel de liceu sau chiar mai jos.  

 

Nu comentăm aici cât de temeinic se studiază fizica 

în liceu, deși ar merita și acest lucru să fie discutat.  

Deoarece fizica în studiul sistemelor fizice 

operează cu modele, un model implicând desigur și 

un model matematic de descriere, iar aceste modele 

matematice nu prea sunt pe placul studenţilor, s-a 

ajuns ca fizica de exemplu să fie predată ca o poveste 

incoloră și fără consistență, cu toate că se știe că 

fizica se poate învăța numai cu creionul și hârtia, nu 

stând în pat și privind la televizor, ci făcând calcule 

la masa de scris sau la calculator.  

Se impune deci o reconsiderare a ponderii 

disciplinelor fundamentale în învăţământul tehnic  

ingineresc din România, desigur ţinând cont de 

specificul competenţelor pe care dorim să le formăm. 

Există însă  un bagaj minim de cunoştinţe în 

domeniul disciplinelor fundamentale, care trebuie 

transmise viitorilor ingineri, pentru a fi siguri că pot 

face faţă cerinţelor unei societăţi bazată din ce în ce 

mai mult pe cunoaştere, performanţă şi competiţie. 

 

http://www.unitbv.ro/admitere2014/Licenta.aspx 
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 Prof. Dan Crăciun  
Liceul „Andrei Mureşanu” Braşov 

 
 

Adeseori în fizică se vorbeşte despre 

realitatea vidului şi despre natura vidului. În cele 

ce urmează, voi prezenta atât realitatea vidului, 

aşa cum este ea înţeleasă în fizică, cât şi natura 

vidului, aşa cum este ea considerată în filosofie 

şi în teoria cunoaşterii, inclusiv în sensul pe care 

l-am oferit în modelul „Sferei cunoaşterii” în 

articolul publicat în primul număr al revistei 

noastre. 

În fizică, prin realitatea vidului s-a înţeles 

iniţial un spaţiu gol, complet lipsit de substanţă, 

de exemplu spaţiul din camera barometrică. 

Odată cu aprofundarea studiilor din teoria 

cinetico – moleculară şi din termodinamică, am 

putut afla că de fapt, vidul – ca spaţiu complet 

gol – nu există! Chiar şi în cel mai avansat vid 

natural (spaţiul cosmic din interiorul galaxiei 

noastre) există o anumită concentraţie de 

particule pe m3 (aprox. 1 atom/cm3, ceea ce 

corespunde presiunii de aprox. 10-16torr, 

respectiv 1 atom/dm3 în spaţiul extragalactic, 

ceea ce corespunde presiunii de 10-19torr). 

Această concentraţie corespunde temperaturii 

„de fundal” de aproximativ 2,7K care este 

asociată simbolic spaţiului cosmic. În tehnică, 

cel mai avansat vid obţinut se apropie de 

valoarea amintită aici (aprox. 1000 

molecule/cm3, ceea ce corespunde presiunii de  

aprox. 10-13 torr, obţinut în tubul de accelerare 

principal pentru protoni în acceleratorul de 

particule de la CERN). Mai este necesar să 

menţionăm că şi câmpul fizic este o formă de 

materie, ce-i drept diferită de substanţă, care 

umple cu mult mai mult spaţiul decât substanţa. 

Astfel, un „vid absolut” ar trebui să nu conţină 

nici energie, ceea ce este practic imposibil, din 

moment ce însăşi spaţiul este o formă de energie 

potenţială, numită uneori în fizica modernă 

„energia punctului zero” (zero point energy). A 

fost făcut aici un compromis prin introducerea 

conceptului de „Spaţiu Lagrange”, spaţiu în care 

nu ar exista vreun câmp fizic (ceea ce am văzut 

că este aproape imposibil) sau câmpurile fizice 

ce există în acest spaţiu particular se anulează 

reciproc. Totuşi, chiar şi în acest caz, în 

regiunea considerată a spaţiului există câmp fizic 

şi din acest motiv nu putem vorbi de un vid 

absolut. Apoi, odată cu descoperirile mecanicii 

cuantice, s-a putut observa – cu o mare uimire la 

început – că acest spaţiu aşa-zis vid este capabil 

să genereze materie din el însuşi, atunci când 

apare o rupere de simetrie. Astfel, din „supa 

cuantică” de care vorbeşte Paul Dirac (laureat al 

Premiului Nobel chiar pentru această teorie!), 

pot apărea o particulă şi antiparticula sa, deşi în 

acel mic spaţiu ponderea materiei era practic 

zero.  Această proprietate neaşteptată a vidului a 

făcut să înţelegem că vidul nu este „nimic”, ci 

mai degrabă este un „ceva” cu o simetrie 

perfectă! Sunt conştient că expresia „natura 

vidului” poate să creeze confuzie, sau să nu aibă 

pentru cititor vreo reprezentare concretă sau vreo  
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Vaporii de apă deasupra apei lichide 

particularizare. Pentru a înţelege cât mai profund 

semnificaţia acestui „ceva” atât de misterios – şi 

implicit a „membranelor” sferice care separă 

straturile Sferei cunoaşterii, voi începe cu câteva 

analogii foarte elocvente. „Membrana” de 

separare a straturilor Sferei cunoaşterii este 

asemenea cu: 

o    Axul unui drum, ce separă cele două 

sensuri de circulaţie a vehiculelor pe o şosea. 

Notăm simbolic un sens de mers cu „+” (dus), 

celălalt cu „-„ (întors), iar axul cu 0, deoarece 

această zonă foarte îngustă nu aparţine nici unui 

sens de mers, nici celuilalt şi el separă de fapt 

cele două spaţii (motiv pentru care l-am numit de 

natura vidului); 

 

o Stratul superficial de separare dintre un 

lichid şi un gaz (de exemplu dintre apă şi aer). 

După cum se ştie, acest strat nu este  nici 

lichid, nici gaz, sau mai precis este şi una şi 

alta, deoarece forţele intermoleculare din 

interiorul său sunt mai slabe decât în lichid şi 

mai intense decât în vaporii lichidului din 

atmosfera de deasupra sa; totuşi forţa de 

tensiune superficială generată de această 

diferenţă în fond minoră, prin însumare este 

foarte mare. 

o Suprafaţa de separare dintre două medii 

optice. În mod asemănător cu exemplul 

anterior, această suprafaţă nu aparţine de fapt 

niciunuia dintre cele două medii, şi are 

proprietăţi cu totul deosebite (reflexia, refracţia 

undelor), tocmai datorită acestor fine diferenţe 

dintre proprietăţile fizice ale celor două medii.. 

Dacă suprafaţa de separare este apă – aer, 

vorbim chiar de exemplul anterior, dar 

considerând un alt tip de fenomen fizic. De 

fapt, ca efect al stratului superficial, apare 

modificarea proprietăţilor optice. Totuşi aceste 

fenomene optice nu sunt date de proprietăţile 

fizice ale membranei formate, ci de finele 

diferenţe ale proprietăţilor optice ale celor două 

medii. Dacă vorbim de perechea de medii aer – 

sticlă, nici măcar nu mai putem să punem pe 

seama stratului superficial aceste efecte optice, 

deoarece stratul superficial solid – gaz este 

nesemnificativ din punct de vedere fizic, ceea 

Pe şosea, banda albă continuuă este de natura vidului 
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ce înseamnă că are semnificaţie forma acestei 

suprafeţe de separare şi nu tipul membranei. 

De fapt între cele două medii 

 există un foarte subţire spaţiu vid. Să nu uităm 

că între molecule există doar vid, moleculele 

interacţionând întotdeauna la distanţă, fie că se 

atrag, fie că se resping (chiar şi în cazul 

ciocnirii cu un perete, ciocnirea se face 

propriu-zis prin apropierea moleculei de 

moleculele peretelui la o anumită distanţă la 

care forţele uriaşe de respingere 

intermoleculară trec energia cinetică a 

moleculei integral în energie potenţială de 

interacţiune). 

o Stratul de ozon. După cum se ştie acest 

strat este foarte subţire (de ordinul zecilor de 

microni). Totuşi nu cunoaştem până astăzi o 

teorie coerentă care să arate de ce este atât de 

subţire şi mai ales de ce are formă de 

membrană continuuă în jurul Pământului 

(practic de formă sferică). Ştim că acest strat 

este de fapt în echilibru molecular dinamic, 

moleculele mai grele din stratul de ozon (O3 

până la O30) sunt atrase de Pământ datorită 

greutăţii şi cad, iar alte molecule de oxigen se 

rup datorită impactului cu particulele radiaţiei 

cosmice şi se formează alte molecule de ozon 

care iau locul celor care tocmai au căzut etc. 

Totuşi rămâne întrebarea: de ce la o anume 

distanţă de centrul Pământului, cu precizie de 

zeci sau sute de microni? Putem presupune, 

fără a risca să greşim, că spaţiile extra şi intra – 

ozon au proprietăţi fizice diferite datorită 

configuraţiei geometrice şi de intensitate a 

tuturor factorilor care intervin, iar aceasta face 

ca stratul de ozon să aibă de fapt natura 

vidului, deoarece separă două regiuni cu 

proprietăţi diferite, iar stratul ce apare are 

calităţi cu totul diferite de ambele zone 

precizate. O proprietate importantă a stratului 

de ozon este aceea de a reflecta radiaţiile 

ultraviolete, microundele şi undele radio scurte 

şi ultrascurte, ceea ce protejează viaţa de 

radiaţiile cosmice în biosferă şi permite 

păstrarea emisiunilor radiofonice în interiorul 

atmosferei, în radiosferă.  

o În filosofia chineză există un precept ce 

spune că extremul yang se transformă în yin, 

iar extremul yin se transformă în yang. Aceasta 

este chiar esenţa alcătuirii Cărţii 

Transformărilor (I Ching). Aici, numerele 6, 7, 

8, 9 sunt simbolurile yin-ului şi yang-ului. 

Numerele pare sunt simbolul yin-ului, iar 

numerele impare sunt simbolul yang-ului. 

„Tânărul” yang 7, prin natura sa, 

ascensionează, până când devine 9, extrem 

(„Bătrânul” yang), iar singura sa transformare 

posibilă este prin scădere cu o unitate 

Suprafaţa de separare dintre aer şi sticlă. 
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(deoarece în seria de numere 6,7,8,9 nouă este 

cel mai mare număr), adică 9-1 = 8. 

„Tânărul” yin 8, prin natura sa coboară 

(se revarsă), până când devine 6, iar 

singura transformare posibilă a sa este 7, 

număr yang (deoarece în seria 6,7,8,9, 6 este 

cea mai mică). Atunci când spun că yang-ul 

prin natura sa urcă, mă refer de exemplu la foc, 

ce se înalţă spontan spre cer, iar când vorbesc 

despre yin-ul care prin natura sa coboară (se 

revarsă) mă refer de exemplu la apă, ce se 

revarsă spontan dinspre cer spre pământ, de 

exemplu prin ploaie sau prin procesul curgerii 

(acestea sunt dealtfel simbolurile clasice ale 

yang-ului şi yin-ului în tradiţia chineză); iar 

seria cifrelor 6,7,8,9 este plasată pe verticală. 

Ceea ce determină această „reflectare” şi 

transformarea, în fond uimitoare, a celor două 

aspecte complementare, este în mod necesar de 

natura vidului, deoarece yin–ul  este corelat cu 

semnul „–” iar yang–ul  este corelat cu semnul 

„+”, astfel încât ceea ce le separă poate fi doar 

de natură neutră, zero. Pentru a nu părea prea 

abstract, am să dau un exemplu fizico– 

biologic, numit senzaţia inversiunii termice. 

Dacă plasăm mâna în apă caldă şi apoi în apă 

rece, pentru câteva fracţiuni de secundă avem 

senzaţia că apa este şi mai fierbinte; sau invers, 

plasând mâna în apă şi mai fierbinte avem 

pentru scurt timp senzaţia că apa este rece. 

o Retenţia suflului respirator în procesul 

respiraţiei. Inspiraţia este un act precis (îl 

notăm simbolic (+), iar expiraţia este şi ea un 

act foarte precis (–). Ceea ce le separă este o 

scurtă perioadă de retenţie a suflului. Aşa cum 

arată unii cercetători, există hiatusul interior 

(simbolic 0–) şi hiatusul exterior (0+), care sunt 

reflexiile unui singur tip de vid, 00. În mod 

analogic între cele trei straturi din Sfera 

cunoaşterii sunt două membrane de separare 

între stratul 3–2 şi respectiv, între 2–1 şi 

„membrana” ce „separă” stratul 1 de realitatea 

Centrului (punct adimensional) pe care l-am 

notat simbolic 00. Acest punct are totodată 

calitatea şi natura membranei de delimitare 

exterioară, adică a Sferei cunoaşterii însăşi.  

o Procesele corelate cu emisferele 

cerebrale. Am văzut că stratul 3 este corelat cu 

logica, îl vom nota cu +, iar stratul 2 cu 

inspiraţia, îl vom nota cu –. Atunci când 

emisfera cerebrală stângă este preponderent 

dinamizată, predomină aspectele raţionale, 

logice, iar când cea dreaptă este preponderent 

dinamizată, predomină procesele intuitive, de 

sinteză, artistice [1], [2]. În biologie se ştie că 

trecerea predominanţei de la o emisferă 

cerebrală la cealaltă se face prin dinamizarea 

ţesutului reticular, ce decuplează o emisferă şi 

o cuplează pe cealaltă, ţesut reticular care este 

de natura vidului. Din acest motiv îl vom nota 

cu 0. Între stratul 3 şi stratul 2 membrana este 

de natura vidului şi corespunde unei dinamizări 

foarte scurte a ţesutului reticular. Din 

perspectiva psihologiei transpersonale, stările 

supramentale pe care le descrie, de exemplu, 

Eckhart Tolle, corespund unei dinamizări 

cvasi-egale a celor două emisfere cerebrale, 

simultan şi continuu. Desigur că membrana ce 

9
8
7
6 
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Frontierele din Sfera Cunoaşterii 

separă stratul 2 de stratul 1 este tot de natura 

vidului, dar sugerăm că este un vid mai subtil 

decât celălalt.  

Din punctul de vedere al Teoriei haosului, 

membrana de separare între două straturi este 

un atractor curbă – limită, ce face ca 

membrana de separare să fie foarte greu de 

traversat. Această proprietate este dată tocmai 

de natura vidului pe care o au aceste 

membrane. După cum ştim, un atractor este o 

curbă-limită spre care tinde reprezentarea 

grafică a punctului figurativ al evoluţiei 

cunoaşterii. Totuşi, în Teoria haosului se arată 

că există şi atractori stranii ce apar în cazul 

unui sistem aflat în stare critică, adică un 

sistem pentru care o variaţie foarte mică a unui 

parametru produce un salt în evoluţia 

sistemului, aşa încât această evoluţie intră pe o 

altă curbă – limită. S-a demonstrat că atractorii 

stranii pot avea cel puţin două curbe – limită ce 

se intersectează. Având în vedere că aici afirm 

că cele două curbe – limită atractori stranii sunt 

cercuri concentrice, aceasta ar părea imposibil, 

deoarece ele nu se pot intersecta geometric. 

Totuşi, reamintesc aici că cele două curbe sunt 

de natura vidului (chiar dacă un vid de calităţi 

diferite) şi pentru spaţiul vid nu există distanţe, 

nici măcar în spaţiul fazelor, în sensul că 

punctul zero central rezonează continuu în 

primul rând cu fiecare punct al celor două 

membrane de separare, făcând astfel ca în 

anumite condiţii o membrană să fie unită direct 

(aparent radial) cu cealaltă sau chiar cu Centrul 

Sferei cunoaşterii. Cu alte cuvinte razele în 

Sfera cunoaşterii (pe care le-am numit 

FRONTIERE, deoarece separă un domeniu al 

cunoaşterii de altul) sunt şi ele de natura 

vidului. Aşa cum am arătat aici, natura vidului 

nu înseamnă „nimic”, ci o cu totul altă calitate 

a acelui aspect, în comparaţie cu cele două 

aspecte pe care le separă. Ar putea părea la 

prima vedere că este „vid”, adică „nimic”, cu 

alte cuvinte la o privire foarte superficială şi 

ignorantă (în sensul că ignoră detaliile fine), 

dar în realitate acolo este „ceva”, iar efortul 

descris de noi aici este efortul de a descoperi 

acel „ceva”, adică Frontierele cunoaşterii. 
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Prof. Cioc Niculae 
 
Substanţele solide se clasifică în două mari categorii: substanţe amorfe şi substanţe cristaline.  

Substanţele amorfe au particulele componente (macromolecule sau macroanioni) în stare de dezordine 
aproape completă. Exemple: ceara, sticlele anorganice pe bază de silicate, smoala, unele cauciucuri şi masele 
plastice. 

Substanţele cristaline sunt formate din particule (atomi, ioni, molecule) aşezate într-o anumită ordine. 
Cristalele sunt limitate de feţe plane, muchii şi colţuri, care determină o formă geometrică regulată. 
 Aranjamentul ordonat al particulelor într-o reţea geometrică regulată formează o reţea cristalină. Cea mai 
mică unitate structurală care prin repetare duce la construirea unei reţele cristaline se numeşte celulă elementară. 
 Tipurile de reţele cristaline se deosebesc între ele prin natura particulei conţinute în nodurile reţelei şi prin 
tipul legăturii dintre particule. 
 Particulele care pot fi conţinute în nodurile reţelelor cristaline sunt: atomi, ioni şi molecule. Între particulele 
unei reţele  cristaline se manifestă interacţii (legături) care sunt de natură fizică (legături fizice), sau de natură 
chimică (legături chimice) 
 Legăturile fizice sunt interacţii între molecule şi se clasifică în: 

1. legături de hidrogen; 
2. legături dipol – dipol; 
3. forţe de dispersie London. 

Legăturile chimice sunt interacţii care se manifestă între atomii elementelor care se unesc prin intermediul 
electronilor de valenţă şi care conduc la formarea de substanţe chimice.  

Legături chimice:  
1. ionice (electrovalente): 
2. covalente; 
3. metalice.                                                           

 
Substanţe solide 

 
 
 

Cristaline Amorfe 

 
 
 

Cristale ionice 
(reţele ionice) 

Cristale atomice 
(reţele atomice) 

Cristale moleculare 
(reţele moleculare) 

Cristale metalice 
(reţele metalice) 

 
 
 
Conţin particule numite 
ioni legate prin legături 
chimice ionice. 
(electrovalente) 
Exemple: NaCl, KF, 
CaCl2, NH4Cl 

Conţin particule numite 
atomi  legate prin legături 
chimice covalente. 
Exemple: C (diamant), 
C(grafit), B, Si, Ge, As, 
Se, Sb, Te, Po, SiO2, CSi. 

Conţin particule numite 
molecule între care se 
manifestă interacţii 
intermoleculare (legături 
de hidrogen, forţe de 
dispersie London, legături 
dipol-dipol) 
Exemple: H2O, HF, He, 
Ne, CH4, HCl.  

Conţin particule numite 
atomi (de metal) legate 
prin legături metalice.  
Exemple: metalele. 

 

         Cristalul de clorură de sodiu 
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Tabelul de mai jos prezintă sintetic  proprităţile fizice ale substanţelor în funcţie de tipul de reţea în care acestea 
cristalizează. 
Proprietăţile 
substanţelor 
cristaline 

Cristale ionice Cristale atomice Cristale moleculare Cristale metalice 

 
 
Starea de 
agregare 

 
 
Solidă 

 
 
Solidă 

Se găsesc în toate cele 
trei stări de agregare:  
cele cu mase 
moleculare mici în 
stare gazoasă şi lichidă 
iar cele cu masa mare 
în stare de agregare 
solidă 

 
 
Cu exepţia mercurului 
care este lichid, celelalte 
metale sunt substanţe 
solide. 

 
 
 
Puncte de 
topire şi de 
fierbere 

Mari.(stabilitate 
mare a cristalului) 
Acestea cresc odată 
cu valenţa ionului 
pozitiv şi cu 
creşterea diferenţei 
dintre caracterul 
electrochimic al 
elementelor 
participante la 
formarea legăturii. 

 
 
Mari (ex: diamantul 
are punctul de topire 
3500o C). Aşadar au o 
stabilitate foarte mare. 

 
 
Depind de: tăria 
interacţiilor 
intermoleculare, masa 
moleculară, simetria 
moleculelor.  

 
 
Punctele de topire variază 
în limite foarte mari, de 
la mercur care are -39o C 
până la wolfram care are 
3370oC 

 
 
 
Rezistenţa 
mecanică 

 
 
Sunt casante (sub 
acţiunea unor 
forţe mecanice se 
sparg) 

De regulă au 
rezistenţa mecanică 
foarte mare (duritate 
mare) cu excepţia 
cristalelor atomice 
stratificate (ex: 
grafitul, care au 
rezistenţă mecanică 
redusă)  

 
 
In general, rezistenţa 
mecanică mică. 

 
 
Majoritatea metalelor 
au o rezistenţă 
mecanică mare. 

 
 
Conducti- 
bilitatea 
electrică şi 
termică  

În stare solidă 
(cristalină) nu 
conduc curentul 
electric, dar conduc 
curentul electric în 
stare topită şi în 
soluţie 

Cristalele atomice tip 
diamant nu conduc 
curentul electric, în 
timp ce cristalele 
atomice tip grafit 
conduc curentul 
electric. 

In stare solidă 
(cristalină) nu conduc 
curentul electric nici în 
stare topită, dar 
cristalele moleculare 
polare conduc curentul 
electric în soluţie. 

 
Conduc curentul electric 
(cea mai bună 
conductibilitate electrică 
au: Ag, Cu, Au, Al)  

 
 
Solubilitate 

Sunt solubile în 
solvenţi polari (ex: 
apa) dar insolubile 
în solvenţi nepolari 
(ex: ulei, benzină) 

 
Sunt insolubile în 
orice solvent. 

Cristalele polare se 
dizolvă în solvenţi 
polari iar cele nepolare 
în solvenţi nepolari. 

Sunt insolubile în orice 
solvent, dar se pot 
dizolva unele în altele 
formând aliaje. 

 
 
 
Duritate 

 
 
 
Medie 

Mare, cele de tip 
diamant, mică, cele de 
tip grafit. Diamantul 
are cea mai mare 
duritate, 10 pe scara 
lui Mohs iar graftul 
are duritatea 1. 

 
 
Mică 

Variază în limite foarte 
largi. 
 Cromul are cea mai 
mare duritate, 9 pe scara 
lui Mohs 

Bibliografie: Olga Petrescu, Luminiţa Vlădescu Dinoiu, CHIMIE -  manual pentru clasa a IX-a 
                       Costin D. Neniţescu, CHIMIE GENERALĂ - Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti - 1972 
                       Elena Cioc, Nicolae Cioc, Memorator de chimie - Editura « AULA », Braşov- 2006 
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Prof. Radu Daniela,  
Liceul Andrei Mureşanu Braşov 
  
 Albert Einstein, a creat şi dezvoltat teoria 
relativităţii, care a menţinut viu interesul  comunităţii 
ştiinţifice timp de un  secol, datorită implicaţiilor 
acesteia în domeniile fizicii, cosmologiei şi filosofiei! 
Confirmările experimentale continuă să apară şi să ne 
uimească şi astăzi! 
 „Annus Mirabilis”- Anul Miracolelor, 1905 
şi anii care au urmat au adus lumii cele mai 
importante descoperiri ştiinţifice ale fizicii, marcând 
pentru totdeauna secolul XX ca „secolul Fizicii”. 
 Două teorii fundamentale au modificat 
perspectiva clasică asupra lumii la început de secol 
XX: teoria relativităţii, care descrie fenomenele la 
scară astronomică în care sunt implicate corpurile 
cereşti şi mecanica cuantică al cărei domeniu de 
studiu îl constituie fenomenele la scară microscopică 
la care participă cele mai mici componente ale 
materiei, atomii şi particulele elementare. 
  În 1905 Einstein a elaborat teoria relativităţii 
restrânse (speciale) care se referă la fenomenele 
mecanice şi electromagnetice care se produc în 
sistemele de referinţă inerţiale.  
 Einstein s-a dedicat apoi studiului sistemelor 
de referinţă neinerţiale şi gravitaţiei, publicând în 
1916 teoria relativităţii generale. 
 Datorită faptului că această teorie nu se 
studiază în liceu doresc să relev câteva aspecte mai 
importante şi dovezi care vin în sprijinul acestei 
teorii.  
 În general o teorie fundamentală reprezintă o 
generalizare a faptelor şi legilor experimentale, fiind 
necesară trecerea unui timp pentru acumularea şi 
analiza rezultatelor obţinute.  
  
La baza teoriei relativităţii generale (t.r.g.) stau două 
principii fundamentale: 
  

 
 
 
1. principiul echivalenţei, conform căruia „într-un 
domeniu spaţial de întindere mică, câmpul 
gravitaţional uniform şi omogen este echivalent sub 
aspectul acţiunilor sale cu un câmp de acceleraţie”.  
 Se evidenţiază astfel egalitatea dintre masa 
inerţială şi masa gravifică (egalitate dovedită prin    
experimente foarte  precise efectuate cu balanţa de 
torsiune Eötvös). 
 Altfel spus nu există nici o deosebire între 
comportarea corpurilor materiale aflate într-un SRI 
(sistem de referinţă inerţial) supus acţiunii unui câmp 
gravitaţional uniform şi comportarea aceloraşi 
corpuri  în absenţa gravitaţiei, într-un SRN (sistem de 
referinţă neinerţial). Celebra experienţă mintală a lui 
Einstein (în locul liftului poate fi imaginată o navă 
cosmică) se referă la două variante: 
 a) Un om se află într-un lift al cărui cablu se 
rupe. În timpul căderii sale către Pământ, omul se află 
în stare de imponderabilitate. Acelaşi om se află în 
stare de imponderabilitate, într-o navă cu motorul 
oprit, aflată departe de corpurile cereşti.  
 b) Un om se află pe Pământ într-un lift în 
repaus. Dacă omul s-ar afla într-o navă accelerată în 
spaţiul liber cu acceleraţia a=g, atunci omul va fi 
„atras” către podeaua navei ca şi cum ar fi sub 
acţiunea câmpului gravitaţional terestru. Omul 
(presupunând că nu poate vedea împrejurimile), nu 
poate sesiza diferenţa între un câmp gravitaţional şi 
un câmp de acceleraţie. 
 2. principiul covarianţei, conform căruia 
„legile fizicii au aceeaşi exprimare (sunt covariante) 
în orice sistem de referinţă”, adică legile fizicii 
trebuie să aibă o formă independentă de sistemul de 
coordonate ales. El constituie o generalizare a 
primului postulat al a teoriei relativităţii restrânse: 
 „formularea legilor fizicii este aceeaşi în toate 
sistemele de referinţă inerţiale”. 
 
Nucleul teoriei relativităţii generale îl constituie 
teoria câmpului gravitaţional, conform căreia 
gravitaţia este o manifestare a curbării sau deformării 
spaţiu-timpului. Concepţia minkowskiană cu privire 
la spaţiu-timp îşi păstrează valabilitatea, dar 
geometria pseudoeuclidiană folosită în cadru teoriei 
relativităţii restrânse este înlocuită cu geometria 
riemanniană. Prezenţa câmpului gravitaţional, adică a 
corpurilor în continuumul spaţiu-timp este descrisă 
de tensorul metric fundamental (cu 10 dimensiuni), 
prin aşa numita curbură a spaţiu-timpului.  
 Căutând o exprimare mai simplă, orice masă 
crează în jurul ei un câmp gravitaţional care curbează  
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spaţiu-timpul din jurul său, realizând propria sa 
geometrie. Se poate spune că spaţiul este suma 
tuturor acestor geometrii. Corpurile cereşti se 
deplasează în acest spaţiu curb, iar cele cu masă mai 
mică pot să „cadă” către cele cu masă mai mare ca şi  
cum ar fi atrase.(Fig.1) Mişcarea unui corp material 
în spaţiu-timpul curbat se face pe nişte curbe, numite 
geodezice care generalizează noţiunea de traiectorie. 
 Geometria spaţiu-timpului este fluctuantă, 
maleabilă fiind influenţată de prezenţa materiei. Cu 
cât densitatea locală a materiei este mai mare, câmpul 
gravitaţional este mai intens, curbura mai pronunţată, 
existând posibilitatea apariţiei „găurilor negre” 
(termen introdus în 1969 de către J. Wheeler).  
 

 
Einstein însuşi a privit cu suspiciune aceste găuri 
negre, dar studiile ulterioare le confirmă tot mai mult 
prezenţa. 
 Centrul teoriei câmpului gravitaţional îl 
constituie ecuaţiile de câmp gravitaţional, care în 
forma lor originală prevedeau posibilitatea ca 
universul să se dilate sau să se contracte. Einstein, 
influenţat de convingerile vremii sale că universul 
este static, şi-a modificat ecuaţiile prin introducerea 
unei constante cosmogonice, cu efect repulsiv, în 
scopul compensării efectului atractiv al gravitaţiei, 
astfel încât să rezulte o soluţie statică pentru univers. 
Dar destul de rapid s-a dovedit că universul nu este 
static! 
 E.P.Hubble în 1929 descoperă expansiunea 
universului, iar Friedmann crează pe baza ecuaţiilor 
iniţiale ale lui Einstein modele de univers dinamic, 
punând bazele modelului de geneză a universului 
„Big-Bang”. Einstein a numit ulterior constanta 
cosmogonică  „marea greşeală a vieţii sale” şi şi-a 
concentrat eforturile în realizarea unei teorii unitare a 
câmpului care să unifice electromagnetismul cu 
gravitaţia şi care să permită derivarea efectelor 
cuantice.  
 Dar teoriile despre univers au evoluat şi 
evoluează, iar constanta cosmogonică „revine în  
 

 
scenă” uşor modificată, dar păstrând acelaşi caracter 
repulsiv cu rol în expansiunea universului. Echipe 
internaţionale de astrofizicieni studiind comportarea 
galaxiilor, exploziile supernovelor îndepărtate au 
descoperit că universul se află într-o expansiune 
accelerată, a cărui evoluţie depinde de interacţiunea  
dintre substanţă, energie şi informaţie.  
 Ecuaţiile lui Einstein admit existenţa undelor 
gravitaţionale care apar atunci când masele sunt 
perturbate ca de exemplu în cazul unui sistem de 
pulsari binari. Aşa cum o perturbaţie produsă într-un 
mediu elastic, exemplu un resort, se propagă sub 
forma unei unde elastice, tot aşa o perturbaţie, sau o 
fluctuaţie produsă în curbura spaţiu-timp se propagă 
cu viteza luminii sub forma unei unde gravitaţionale. 
Cercetările legate de detecţia undelor gravitaţionale 
sunt în plină desfăşurare!  
 Teoria relativităţii a fost supusă de-a lungul 
timpului la numeroase teste şi verificări, care prin 
rezultatele lor au adus un omagiu ştiinţei omeneşti în 
general, ingeniozităţii şi geniului lui Einstein, în 
particular. Ecuaţiile lui Einstein sunt cele pe care le 
folosim şi astăzi, dar au fost extrase din ele şi folosite 
noţiuni ca: găurile negre, găurile de vierme şi 
expansiunea universului.  
 
Consecinţele fizice ale teoriei relativităţii generale se 
dezvăluie prin cele mai importante fenomene sau 
evenimente care confirmă  valabilitatea acestei teorii 
(o parte din ele fiind prezentate în articolul de faţă). 
 Gravitaţia prin curbarea spaţiu-timpului 
produce:  
a) Modificări observabile şi măsurabile asupra 
timpului 
 ● Dilatarea temporală gravitaţională- 
Gravitaţia influenţează trecerea timpului, iar acest 
fapt a fost dovedit de multe ori. Încă din 1962 un 
experiment realizat cu două ceasuri foarte precise, 
montate în vârful şi la baza unui turn, a demonstrat că 
ceasul de la bază „merge” mai încet, adică timpul se 
scurge mai încet lângă un corp masiv ca Pământul. 
 Un ceas atomic aflat la mii de kilometri 
deasupra solului nu măsoară acelaşi interval de timp 
ca cel de pe Pământ. Efectele se evidenţiază astăzi în 
funcţionarea sistemului GPS. Metoda de determinare 
a poziţiei unui obiect aflat pe Pământ se bazează pe 
măsurarea distanţei dintre obiect (receptor) şi cel 
puţin 3-4 sateliţi GPS aflaţi la altitudinea de 
aproximativ 20000 km faţă de Pământ. Pentru 
cronometrarea corectă a timpului necesar semnalului 
radio să se propage de la satelit la receptor sunt 
necesare corecţiile teoriei relativităţii generale, fără 
de care poziţionarea obiectului ar fi eronată. 
 Un aspect spectaculos al dilatării temporale 
gravitaţionale îl constituie „sfârşitul” timpului pentru  

Fig.1 
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un corp ceresc cu gravitaţie extrem de puternică cum 
este o gaură neagră. Timpul ca şi spaţiul este dilatat 
de gravitaţie. Considerând gaura neagră ca o regiune 
în spaţiu-timp cu o gravitaţie atât de puternică încât 
nici lumina nu o poate părăsi, scurgerea timpului 
poate încetini până la oprire pentru observatorul care 
cade în ea. Cert este că teoria relativităţii generale nu 
explică ce se întâmplă în gaura neagră, dar alte teorii 
ulterioare încearcă acest lucru. 
 Dilatarea temporală este întâlnită şi în 
relativitatea restrânsă. Durata unui eveniment este 
relativă, ea fiind minimă în acel sistem de referinţă 
inerţial faţă de care locul unde se petrece acel 
eveniment este fix. Pentru a folosi corect 
terminologia este necesar să precizez că nu timpul se 
dilată, ci durata unui eveniment sau intervalul de timp 
între două evenimente. 
 
b) Modificări observabile şi măsurabile asupra 
orbitelor corpurilor cereşti 
 ● Deplasarea periheliului planetei Mercur a 
constituit prima verificare a teoriei relativităţii 
generale. Înainte de 1916 se cunoştea faptul că 
planeta Mercur are abateri de la orbita clasică, 
eliptică, iar în anii care au urmat au fost măsurate 
astfel de abateri, precesii relativiste pentru celelalte 
planete, dar şi pentru sisteme binare de pulsari, 
abateri care pot fi explicate şi calculate numai cu 
teoria relativităţii generale.  
 
Fig.2 Deplasarea periheliului unei  planete 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
În mecanica clasică, conform primei legi a lui Kepler 
traiectoria unei planete este o elipsă având Soarele 
într-unul din focare. În mecanica relativistă periheliul 
planetei efectuează o rotaţie în planul traiectoriei, 
numită precesie, astfel încât traiectoria planetei 
devine o rozetă, în acord cu teoria relativităţii 
generale. (Fig.2) 
 ● Degradarea orbitei (cum este numită în 
literatura de specialitate) reprezintă modificarea 
acesteia, prin micşorarea perioadei orbitale. În 1974 
R.Hulse şi J.Taylor au descoperit un sistem binar de 
pulsari format din două stele neutronice foarte masive  
 

 
care se rotesc rapid una în jurul celeilalte. Ele 
constituie veritabile faruri în univers prin emisia unui 
fascicol de unde radio care este recepţionat pe 
Pământ atunci când emisia este dirijată spre noi. 
Aceste stele neutronice în interacţiune emit unde 
gravitaţionale, pierzând energie. Datorită acestui fapt 
distanţa dintre stele şi perioada orbitei se micşorează, 
orbita se degradează. M.Kramer a constatat în 1998 
că axa de rotaţie îşi schimbă direcţia în deplin acord 
cu relativitatea generală, intensitatea fascicolului 
recepţionat scade, preconizând că acest sistem de 
stele nu va mai fi vizibil de pe Pământ după anul 
2025. 
 Comportarea pulsarilor binari constituie 
dovezi indirecte în sprijinul teoriei relativităţii 
generale. Pentru obţinerea unor dovezi directe trebuie 
ca un receptor terestru  sensibil să înregistreze efectul 
trecerii undei gravitaţionale, cercetările în acest sens 
fiind în plină desfăşurare.. 
 ● Precesia geodezică este un efect relativist 
care se datorează “răsucirii” structurii spaţiu-timpului 
din jurul unui corp aflat în mişcare de rotaţie. Efectul 
a fost prezis în 1918 de W. Lense si H. Thirring şi 
verificat experimental în zilele noastre cu ajutorul 
satelitului Gravity Probe B, poziţionat la 640 km faţă 
de Pământ, ale cărui rezultate au fost publicate în 
2008. Efectul de răsucire este mai pronunţat la 
găurile negre în rotaţie. 
 
c) Modificări observabile şi măsurabile asupra 
luminii 
 ● Curbarea traiectoriei luminii de către 
câmpul gravitaţional a fost confirmată de eclipsa de 
Soare din 1919, dar şi de cele ulterioare.(Fig.3) 

Einstein fiind întrebat ce s-ar fi întâmplat dacă nu s-ar 
fi observat fenomenul, acesta a răspuns: ”Mi-ar fi 
părut rău pentru natură, teoria mea este corectă”. 
Astronomul A. Edddington a fotografiat în timpul 
eclipsei o stea situată foarte aproape de Soare. Peste 
şase luni a fotografiat din nou steaua şi a comparat 
poziţiile aparente ale stelei pe bolta cerească. 
Decalajul constatat a corespuns teoriei relativităţii 
generale, contribuind astfel la triumful teoriei lui 
Einstein în lumea întreagă, reticentă de la acea dată  

● 

Fig.3 
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faţă de noua teorie.  Curbarea traiectoriei luminii în 
câmpul gravitaţional creat de Soare a fost confirmată 
prin observarea luminii stelelor sau a quasarilor 
îndepărtaţi, prin numeroase observaţii astronomice 
ulterioare.  
 Curbarea traiectoriei luminii de către un 
câmp gravitaţional intens poate crea efecte optice de 
tip lentilă gravitaţională.  
Astfel dacă un corp ceresc masiv, se situează între un 
observator şi o stea, observatorul poate vedea mai 
multe imagini distorsionate ale stelei, ca în figura 4.  
 
 
 
 
 
   Fig.4 
Efectul de 
lentilă 
gravitaţională 
 
 
 
 
 
 Astrofizicienii de la European Southern 
Observatory de la Paranal Chile, în 2004 au putut 
descoperi galaxii din Universul timpuriu, apărute la 
500 de milioane de ani după Big Bang, folosind 
efectul de lentilă gravitatională.  
 Este o adevărată călătorie în timp, în trecut, 
care ne dezvăluie tainele universului! 
 Cerul este privit şi ascultat de oameni, din 
cele mai vechi timpuri în căutarea răspunsurilor 
legate de naşterea, forma, dimensiunile şi evoluţia 
universului nostru unic sau parte a multiversului. 
 Deşi relativitatea generală a fost validată de 
numeroase observaţii astronomice şi experimente, 
este cunoscut faptul că teoria nu este completă, nu 
rezolvă de exemplu problema singularităţilor spaţio-
temporale dincolo de “zidul Planck” (10-43s).  
 De aceea cele mai luminate minţi ale lumii 
efectuează cercetări privind relativitatea generală şi 
mecanica cuantică, pentru elaborarea “marii teorii” 
capabile să explice unitatea “tuturor lucrurilor” la 
nivelul microcosmic şi macrocosmic.  
 Evoluţia stelelor şi galaxiilor din 
macrocosmos este determinată de forţele şi modul de 
interacţiune dintre particulele subnucleare (lumea 
cuantică microcosmosul) - interconexiune ilustrată 
sugestiv în imaginea din fig. 5.  
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Fig. 5 Ouraborus 
 

    Enciclopedia Britanică prezintă Ouraborus ca un  
 „şarpe emblematic din Egipt şi din Grecia antică, 
reprezentat cu coada în gură devorându-se 
continuu şi renăscând din sine însuşi...  
El exprimă unitatea tuturor lucrurilor, materiale şi 
spirituale, care nu dispar niciodată, ci îşi schimbă 
fără încetare forma într-un ciclu etern de distrugere 
şi recreere”. 
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ROmanian EDUcational SEISmic–
NETwork, ROEDUSEIS - NET este un proiect de 
perspectivă pentru elevii, profesorii și cercetătorii 
din România. Putem afirma cu toată încrederea 
acest lucru, deoarece spațiul nostru geografic 
oferă cu dărnicie un complex obiect de studiu. 
 

 
România este o țară seismică, anual 

producându-se aproximativ 500 de cutremure, dintre 
care, în ultimele două secole, 50 au avut 
magnitudinea de peste 5 grade pe scara Richter. 

Teritoriul României este afectat în proporție 
de peste 50% de seisme puternice sau moderate. În 
raport cu Japonia însă, cantitatea de energie seismică 
eliberată anual este de 400 de ori mai mică. 

Studiul seismicității a dus la conturarea mai 
multor regiuni epicentrale: vrânceană, făgărășeană, 
bănățeană etc. Dintre acestea, cutremurele vrâncene 
sunt singurele de tip intermediar (cu adâncimi situate 
sub 170 km). Ele eliberează periodic cea mai mare 
cantitate de energie, provoacă cele mai mari 
distrugeri și se resimt pe areale ce se extind până la 
Moscova și Marea Egee (cutremurul din 1940 s-a 
simțit pe o suprafață de peste 2 milioane de km2, iar 
la Moscova a avut gradul 5 pe scara intensităților). 

Cutremurele vrâncene (intermediare) își 
acumulează energia pe planele de întâlnire ale 
microplăcilor Mării Negre, Transilvană și a Plăcii 
Est-Europene. Dintre acestea Microplaca Mării 

Negre avansează spre NV (este împinsă de Placa 
Arabă) și se subduce sub Curbura Carpaților.  

Această placă întâmpină în spatele munților 
rezistența zonei cristaline de sutură, fiind nevoită prin 
compresiune să-și deformeze partea frontală, ce a 
generat ridicarea munților, creearea Subcarpaților de 
Curbură și încrețirea fundamentelor câmpiilor 
Târgoviște și Ploiești. În spatele frontului muntos, 
procesul de decompresie determină subsidența activă 
a Depresiunii Brașov. Aceasta coboară cu 4mm/an, 
cea mai mare rată din țară. 
 În urma acestor deplasări ale scoarței, pe 
aliniamentul sistemului de falii din Vrancea se 
acumulează continuu o mare cantitate de energie. 
Aceasta este eliberată elipsoidal, spre NV şi SV, de 
fiecare dată mai puternic pe una dintre aceste direcții. 
Interiorul arcului carpatic resimte mai slab zguduirea 
scoarței. Unele dintre aceste cutremure au caracter 
multișoc. În ultimii 1000 de ani au avut loc aici 17 
seisme cu magnitudine de 7 grade sau peste, deci cu o 
medie de declanșare de 58 de ani. Sub aspect statistic, 
cutremurele vrâncene cu magnitudini de peste 6 
grade revin la o medie de 10 ani; cele de 7 grade la 
aproximativ 33 de ani, iar cele de 7,5 grade la 
aproximativ 80 de ani o dată. Seismologii apreciază 
că, la începutul mileniului poate avea loc un nou 
cutremur cu intensitatea celui din 1977. 

Cel mai puternic dintre cutremurele 
românești a fost cel din 10 noiembrie 1940 cu 
magnitudinea de 7,4 grade. Cutremurul din 1977 a 
prezentat câteva particularități, în special în 
comparație cu cel din 1940. El a avut caracter 
multișoc, conturându-se cel puțin 4 șocuri. Acestea s-
au declanșat la intervale de câteva secunde, dintre 
care cel de-al treilea a fost cel mai puternic și a 
direcționat distrugerile cele mai mari pe o fâșie ce a 
trecut din Vrancea pe la Cislău – Vălenii de Munte – 
București – Zimnicea. Totodată, deși nu a eliberat 
decât jumătate din energia cutremurului din 1940, 
acesta a avut efecte mai puternice, în anumite zone, 
din cauza caracterului multișoc. 

Efectele cutremurelor sunt multiple, 
înregistrându-se o serie de fenomene asociate. În 
cazul celui din ’77 au apărut fracturi și fisuri în rocile 
dure, dar și în loess-urile din Câmpia Română. 
Regimul apelor subterane s-a manifestat prin  
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coborârea sau ridicarea nivelului hidrostatic. Au 
apărut izvoare noi la Călimănești și Olănești iar altele 
și-au mărit debitul (Techirghiol, Slănic etc.).  

În arealul Berca s-au reactivat anumiţi 
vulcani noroioși iar alții s-au diminuat ca intensitate. 
La Covasna s-a intensificat activitatea mofetică. 
Alunecările de teren s-au reactivat, în ciuda secetei 
persistente din acel an. Astfel întregul areal al 
Subcarpaților de Curbură a fost brăzdat de acest 
fenomen. Ca o curiozitate, putem aminti fenomenele 
luminoase stranii, asociate cutremurului, pe toată 
rama est-carpatică, până în câmpie (flăcări la Oituz; o 
lumină puternică ce se deplasa dintr-un punct într-
altul la Slobozia; scântei similare fulgerelor la 
Prăjești – județul Bacău; dungi luminoase la 
Mănăstirea Cașin).  

Toate aceste fenomene pot fi explicate prin 
ionizarea puternică a atmosferei inferioare, datorită 
vibrației acesteia pricinuite de seism. Există și 
posibilitatea să se producă şi descărcări electrice 
generate de frecarea particulelor de rocă de la 
suprafața terestră, determinată de vibrații. Prin 
fisurile scoarței, se emană radon şi izotopi ai acestuia, 
elemente care pot determina și ele ionizarea aerului. 
Fracturarea substratului litosferic generează și 
puternice fenomene acustice. 

Asfel, cunoscându-se toate aceste aspecte ale 
seismicității spațiului românesc la nivel științific, s-a 
dorit diseminarea și la nivel educațional.  

 
 
 
 
 
Liceul “Andrei Mureşanu” Braşov este unul 

din cele 9 licee din ţară care participă la proiectul 
“Reţeaua Seismică Educaţională din România” 
(ROEDUSEIS-NET), proiect educaţional, dar în 
acelaşi timp şi unul ştiinţific, în colaborare cu 
Institutul Naţional de C&D pentru Fizica Pământului. 

Scopul acestui proiect constă în elaborarea 
unor resurse educaționale, dezvoltarea și 
implementarea unor noi metodologii de predare și 
învățare a Științelor Pământului, utilizând 
seismologia ca mijloc de cunoaștere și pregătire în 
domeniul riscului seismic. 

La nivelul întregii şcoli au avut loc activităţi, 
cu participarea a 8 cadre didactice, 261 elevi de 
gimnaziu (din clasele III-VI) şi 420 elevi de liceu 
(clasele IX-XII). Aceste activităţi s-au desfăşurat în 
cadrul orelor de curs, al   orelor de CDS şi de Cerc de 
Fizică, materialele educaţionale, exerciţiile şi 
aplicaţiile alese fiind adaptate individualităţii elevilor 
şi particularităţilor de vârstă ale acestora. 

 
Liceul nostru a primit de la INCDFP un 

seismometru, care este legat on line la Reţeaua 
Seismică Naţională, contribuind astfel la 
monitorizarea activităţii seismice pe  teritoriul 
României şi la schimbul internaţional de date cu 
Centrele internaţionale de profil . 

 
 Tematica abordată a fost structurată pe capitole, 
astfel: 1) Noţiuni de seismologie - “Prezentarea 
proiectului şi a materialelor elevilor clasei şi 
părinţilor”, “Despre cutremur: noţiuni generale, 
zonele seismice din România”; 2) Cauzele şi 
localizarea cutremurelor - “Unde şi de ce se produc 
seismele”, ”Vulcanismul şi cutremurele”, “Seisme şi 
tsunami pe Glob”, “Mişcările oceanice, cutremurele 
submarine”; 3) Măsurarea cutremurelor - 
“Deformarea seismică. Unde seismice”,  “Măsurarea 
cutremurelor”; 4) Efectele cutremurelor asupra 
mediului natural şi asupra mediului construit - 
“Cutremurele aduc schimbări pământului”, 
“Clădirile şi cutremurele”, “Forţele tectonice şi 
rezultatul manifestării lor: cute şi falii”, Realizarea 
machetei unei clădiri; 5) Măsuri de comportare şi 
protecţie în caz de cutremur -„Exerciţiu de evacuare 
în caz de seism”, “Vizionarea documentarului  
Megadezastre-Cutremurele”, Vizită la staţia Cheia. 

 
www.roeduseis.ro 
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Fizica, în special 
fizica nucleară, a cunoscut în 
ultimele decenii o evoluţie 
ascendentă prin aplicarea sa 
în foarte multe domenii. Este 
binecunoscut faptul că unele 
metode analitice ale fizicii 
nucleare şi atomice sunt 
folosite cu succes în domenii 
precum medicină, industrie, 
ştiinţa materialelor, biologie, 

geologie, mediu, însă în ultimii ani aplicarea acestor 
metode în arheometrie a cunoscut un succes 
răsunător. 

Disciplină de graniţă între arheologie, fizică, 
chimie şi biologie, arheometria este bazată pe 
transformarea informaţiei arheologice într-una 
cantitativă, măsurabilă. Aceasta utilizează metode 
specifice fizicii nucleare şi atomice în scopul 
cercetării arheologice, numismatice, muzeografice, 
privind investigarea, autentificarea, provenienţa, 
restaurarea şi  conservarea obiectelor de artă sau a 
monumentelor istorice.  

Studiul artefactelor se face în prezent cu 
ajutorul unei mari varietăţi de metode care permit 
determinări calitative şi cantitative ale compoziţiei 
artefactelor. Aceste metode şi tehnici includ:  
fluorescenţă de raze X (XRF), spectrometrie de masă 
cu plasmă cuplată inductiv (ICP-MS), spectrometrie 
de masă cu ioni acceleraţi (AMS) pentru datări, 
analize de activare cu neutroni (NAA), analize cu 
fascicul de ioni cum ar fi emisia de raze X indusă de 
protoni (PIXE) sau emisia de raze gama indusă de 
protoni (PIGE), tomografie cu raze X etc. 
Principalele diferenţe între aceste tehnici constau în 
natura fascicolului incident folosit, adâncimea de 
penetrare a acestuia, numărul elementelor ce pot fi 
detectate simultan şi limita de detecţie.  

Spectrometria este o tehnică folosită pentru 
identificarea elementelor şi pentru determinarea 
concentraţiei elementelor prezente în diverse 
materiale cum ar fi metale, porţelanuri, sticle, 
ceramice, picturi (pigmenţi şi cerneluri), minerale, 
pietre preţioase, roci, artefacte organice şi 
biomateriale. Determinările de compoziţie cantitativă 
şi calitativă joacă un rol important în rezolvarea 
problemelor legate de datări, provenienţa obiectelor,  
autenticitatea, modul de manufacturare sau 
descoperiri privind modul de combinare al 
materialelor folosite la realizarea obiectelor 
arheologice. 
 

Dr. Fiz. Carmen Nicorescu – Cercetător Ştiinţific IFIN 
HH Bucureşti 
Prof. Radu Daniela Liceul Andrei Mureşanu Braşov 
 

Fluorescenţa de raze X (XRF) 
Figura.1 Principiul fluorescenţei de raze X 

În fluorescenţa de raze X proba este 
bombardată cu raze X primare (provenite de la un tub 
de raze X, sursă radioactivă sau fascicol de electroni) 
pentru a induce emisia de raze X secundare, 
caracteristice elementelor din care este formată 
proba. Mai exact, un electron este ejectat din atom 
prin absorbţia unui foton cu energie mai mare decât 
energia sa de legătură, creând astfel un gol pe pătura 
pe care se află (de obicei pătura K şi L). Acest gol 
este ocupat prin tranziţia unui electron de pe o pătură 
superioară, tranziţie în urma căreia este emisă radiaţia 
X caracteristică elementului. 

Razele X caracteristice sunt apoi detectate în 
două moduri: prin măsurarea lungimii de undă a 
acestora (în cazul WD-XRF) sau prin măsurarea 
energiei lor (în cazul ED-XRF); poziţia peak-ului 
indică elementul chimic iar lărgimea peak-ului indică 
concentraţia elementului chimic. Aceste analize de 
determinare a compoziţiei nu permit datări ale 
obiectelor arheologice, însă prin aflarea compoziţiei 
obiectului se pot face datări indirecte prin localizarea 
sursei materialului.  

Spectrometria de masă cu plasmă cuplată 
inductiv (ICP-MS) este o tehnică analitică de 
sensibilitate foarte mare, utilizată în determinarea 
simultană a elementelor chimice. 

Plasma cuplată inductiv (Inductively Coupled 
Plasma – ICP) este cea mai folosită sursă de ionizare 
în spectrometria de masă a materiei anorganice. 

ICP-MS poate fi gândită ca patru procese 
principale: introducerea probei şi generarea 
aerosolilor, ionizarea, discriminarea maselor şi 
sistemul de detecţie, analiza datelor. Acestea sunt 
ilustrate schematic în figura 2.  
 
 

 

 

Arheometria 
constă în 
aplicarea 
tehnicilor 
ştiinţifice 

pentru analiza 
materialelor 
arheologice 

   ARHEOMETRIA 
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Figura 2. Schema spectrometrului de masă cu plasmă 

cuplată inductiv (ICP-MS) 
 

În cazul unei probe solide, se folosește 
ablația laser pentru introducerea acesteia în plasma 
cuplată inductiv. Cu ajutorul ablaţiei laser (procesul 
de smulgere a atomilor de la suprafaţa unui solid prin 
iradierea sa cu un fascicul laser), aerosolii de probă 
sunt transportați cu ajutorul unui gaz (Argon) în 
plasmă.  

Plasma cuplată inductiv este plasma produsă 
din interacţia unui câmp magnetic intens cu un gaz 
(argon). Ea este alcătuită din atomi neutri de argon, 
ioni pozitivi de argon şi electroni. Scopul plasmei 
este acela de a transforma proba în ioni. Plasma are o 
temperatură între 6 000 şi 10 000 K, în funcţie de 
zona din plasmă, astfel proba aflată sub formă de 
aerosol este uşor dizolvată, vaporizată, atomizată şi 
parţial ionizată. Gradul de ionizare al probei este 
esenţial. Ionii formaţi în plasmă sunt extraşi printr-o 
serie de conuri în spectrometru de masă care de 
obicei este un quadrupol. Aici ionii sunt separaţi pe 
baza raportului masă/sarcină (m/z) şi detectorul 
înregistrează un semnal proporţional cu concentraţia. 

Un mare avantaj al acestei tehnici este limita 
de detecţie extrem de mică (sensibilitatea foarte 
mare) pentru o largă varietate de elemente chimice. 

Elementul Limita de detecţie (părţi per 
trilion-ppt) 

U, Cs, Bi < 10 
Ag, Be, Cd, Rb, Sn, 
Sb, Au 

10-50 

Ba, Pb, Se, Sr, Co, 
W, Mo, Mg 

50-100 

Cr, Cu, Mn 100-200 
Zn, As, Ti 400-500 
Li, P 1-3 ppb (părţi per bilion) 
Ca < 20 ppb 

Există şi alte tipuri de spectrometre care 
folosesc plasma cuplată inductiv: ICP-OES 
(spectroscopie de emisie optică cu plasmă cuplată 
inductiv) şi MC-ICP-MS (spectrometrie de masă cu 
plasmă cuplată inductiv - multi colector). 

 
 

Analizele de activare cu neutroni (NAA).   

NAA este o tehnică analitică importantă care 
constă în bombardarea probei cu neutroni proveniţi 
fie de la un reactor nuclear, fie de la diverse surse de 
neutroni. În urma bombardarii se formează izotopi 
radioactivi care prin dezintegrarea lor emit cuante 
gama.  

 
Figura 3. Schema principiului activării cu neutroni 

Astfel prin măsurarea energiei  cuantelor 
gama emise pot fi determinate concentraţii ale 
elementelor prezente în probă. Concentraţia unui 
element este proporţională cu intensitatea peak-ului 
în spectrul gama. Un mare avantaj al acestei metode 
este acela că proba nu este distrusă şi din acest motiv 
tehnica este foarte folosită pentru analize ale  
operelor de artă şi ale artefactelor.  

Emisia de raze X indusă de protoni (PIXE) 

 
Figura 4. Principiul emisiei de raze X indusă de protoni  

 
Principiul emisiei de raze X indusă de protoni (PIXE) 
este asemănător cu cel al fluorescenţei de raze X, 
diferenţa constând în fascicolul incident: în cazul 
XRF proba este lovită de raze X, iar în cazul PIXE, 
fascicolul incident este un fascicul de protoni cu 
energii cuprinse între 1 şi 4 MeV. Această tehnică 
este nedistructivă şi este folosită atât în analiza 
probelor lichide cât şi a celor solide. Mai există o 
tehnică: PIGE – emisie de raze gama indusă de 
protoni în special pentru detecţia elementelor uşoare. 
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Spectrometria de masă cu ioni acceleraţi (AMS) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5. Schema unui spectrometru de masă cu ioni 

acceleraţi 
 
Spectrometria de Masă cu Ioni Acceleraţi 

(AMS), reprezintă o metodă de analiză experimentală 
cu sensibilitate ridicată 10-16 (raport izotop/element).  
Analiza se efectuează  uni - elemental, selectând 
specia de atomi dorită și efectuând analiza prin 
numărarea directă a numărului de atomi selectaţi. 

Altfel spus, AMS are posibilitatea  în analiza  
microscopică pe care o realizează  să selecteze un 
atom dintr-o multitudine de peste  un milion de 
miliarde de atomi străini. 

Orice instalaţie AMS se bazează pe un 
accelerator de particule de energie mare (ciclotron 
sau accelerator electrostatic de tip Tandem ca în 
figura 5). Sursa de ioni crează ionii negativi care sunt 
apoi selectaţi  de către magneţii analizori. Urmează, 
în sensul de zbor al ionilor, acceleratorul de ioni cu 
sistemul de stripare al sarcinilor ionice care schimbă 
sarcina ionilor şi îi accelerează la viteze foarte mari. 
La capătul magneţilor analizori de mare energie 
puterea de analiză după masă este de cca. 10-9 – 10-10,  
iar în final se pot distinge filtrele de analiză finală și 
detecţie care contribuie cu o ridicare a puterii de 
analiză la valorile de 10-14 – 10-16. 

Această tehnică este folosită în datări cu 
radiocarbon şi este aplicabilă doar pentru analiza 
materiei organice şi câteva materiale inorganice 
(cărbune, lemn, trunchi de copac, seminţe, oase, păr, 
sol, turbă, piele, polen, corali, s.a.); nu se poate aplica 
în analiza metalelor. 

Radiocarbonul sau carbonul 14 este un izotop 
al carbonului (izotopii stabili sunt carbon 12 şi 
carbon 13). El este instabil şi puţin radioactiv. 
Carbonul 14 se formează în atmosfera superioară prin 
interacţiunea neutronilor cosmici cu atomi de azot 14. 
El este rapid oxidat în aer, formând dioxidul de 
carbon după care intră în ciclul global al carbonului. 
Plantele şi animalele asimilează C-14 din dioxidul de  
carbon pe tot parcursul vieţii lor, iar în momentul 
morţii încetează să mai facă schimbul de carbon cu  
 

biosfera. La acest  moment C-14 începe să se 
dezintegreze  după legea dezintegrării radioactive. 
Prin măsurarea carbonului 14 din probă poate fi 
aflată vârsta organismului la momentul morţii sale. 

Tomografia cu raze X 

Tomografia cu raze X este o tehnică 
nedistructivă de examinare, folosită pentru 
vizualizarea structurii interne a obiectelor. 

Elementele unui tomograf cu raze X sunt: sursa 
de raze X, un ansamblu de detectori care măsoară 
atenuarea intensităţii razelor X şi o geometrie de 
rotaţie (figura 6). Marea majoritate a tomografelor 
folosesc tuburi de raze X. Radiaţiile X emise de tubul 
de raze X traversează proba (de obicei constituită din 
materiale cu densităţi diferite în care radiaţiile X se 
atenuează diferit) şi ajung la sistemul de detecţie. 
Informaţia astfel obtinută este apoi folosită pentru 
reconstrucţia imaginii. 

  
Figura 6. Tomograful de raze X 

Examinările realizate cu tomograful de raze 
X pun în evidenţă structura internă a obiectului, 
dezvăluind în unele cazuri fisuri sau rupturi ce nu pot 
fi văzute cu ochiul liber. Informaţiile acestea sunt 
foarte folositoare, de exemplu pentru restauratori şi 
conservatori. Printre obiectele arheologice astfel 
cercetate se găsesc aşa-numitele zornăitori. Ele au 
fost excavate din necropole şi se presupune că în 
preistorie erau folosite la ritualurile de înmormântare. 
Obiectele interioare conţinute de acestea (bile sau 
alte obiecte puse acolo intenţionat în momentul 
manufacturării), sunt uşor descoperite în urma 
analizării cu tomograful de raze X. Trebuie menţionat 
faptul că, tomograful de raze X spre deosebire de 
metodele prezentate anterior, nu poate  face analize 
compoziţionale, ci este doar o tehnică de vizualizare 
obiect. 
Bibliografie 
1. Carmen Pavel – Image reconstruction in tomography, 
Ph. D. thesis, University of Bucharest, 2010 
2. David Bradley – Physical Techniques in the study of art, 
archaeology and cultural heritage - volumul 1 (Elsevier) 
3. www.wikipedia.org 
4. D.C. Creach – Radiation in Art and Archaeometry 
(Elsevier)  
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Autor: Zamfir Anca-Georgeta, profesor de 
matematică, Liceul „Andrei Mureşanu” 

 
În prima lor fază de dezvoltare, ştiinţele 

tehnice intraseră prin intermediul procedeelor de 
măsură a mărimilor fizico-chimice în legături  
indirecte cu teorii şi mijloace clasice ale matematicii, 
folosite sau promovate de ştiinţele naturii. Pe măsura 
constituirii lor sistematice, ştiinţele tehnice au intrat  
în relaţii tot mai strânse, în contact direct, cu 
matematica folosind teorii ale acesteia sau 
promovând cercetările în anumite ramuri ale 
matematicii. 

Domeniile la care au făcut apel preocupările 
inginereşti sau în care acestea au promovat direct 
cercetările lor fac parte din ramuri ale matematicii 
care s-au diversificat tot mai mult, pe măsură ce 
acestea au trecut de la tehnica energiei din faza 
maşinismului şi a mecanizării la tehnica informaţiei 
şi a codului din faza automatizării şi a sistemelor 
complexe. 

În mecanica tehnică a mecanismelor tot mai 
complexe şi a vitezelor de lucru tot mai mari, de care 
are nevoie industria modernă, s-a dezvoltat 
programul de structură a mecanismelor care a folosit, 
pentru alcătuirea schemelor moderne, mijloacele 
algebrei liniare, ale calculului matricial. Soluţii 
optime în sinteza mecanismelor cu came şi rezultate 
în precizia funcţională a acestora au putut fi obţinute 
cu ajutorul metodelor variaţionale şi al programării 
matematice, conjugate cu realizarea unor algoritmi de 
calcul corespunzători pentru folosirea de calculatoare 
în efectuarea calculelor complexe pe care le implică 
rezolvarea acestor probleme. 

Această interdependenţă între matematică şi 
disciplinele tehnice este posibilă deoarece limbajul 
matematic este universal, internaţional ceea ce ajută  
la circulaţia şi acumularea ordonată a rezultatelor 
matematice prin efortul comun al tuturor generaţiilor. 
 

 
Legile fundamentale ale materiei nu pot fi 

exprimate altfel decât într-o formă matematică, adică 
prin expresii în care apar relaţii între mărimi fizice 
caracterizate cu ajutorul numerelor. 

Imposibilitatea substituirii instrumentului 
matematic cu un alt instrument mai intuitiv, mai 
simplu, face ca prezentarea aplicaţiilor unor metode 
matematice în altă ştiinţă să fie o problemă relativ 
dificilă. Din punct de vedere obiectiv, aceasta se 
datorează faptului că trebuie îmbinat abstractul 
caracteristic matematicii cu intuitivul caracteristic 
diverselor ştiinţe ale naturii. 

Interdisciplinaritatea constituie o necesitate a 
ştiinţei contemporane, fiind realizată în învăţământ 
îndeosebi sub aspect metodologic, dar având ca 
finalitate practica ştiinţifică a umanităţii. 

Interdisciplinaritatea urmăreşte în primul 
rând să reflecte unitatea ştiinţei în ansamblul ei.. Prin 
caracterul interdisciplinar al învăţământului se 
înţelege un învăţământ care urmăreşte să releve 
elevilor imaginea unităţii realităţii, să le pună la 
dispoziţie o metodologie unitară de cercetare a 
realităţii şi să le dezvolte o gândire integratoare, 
unitară, sistematică. 

Conţinutul unui învăţământ interdisciplinar 
poate fi promovat la nivelul planului de învăţământ, 
la nivelul programelor şcolare (prin urmărirea 
legăturilor între discipline şi prin formularea unor 
obiective instructiv-educative comune) şi la nivelul 
manualelor şcolare. 

Din păcate nu toate manualele şcolare 
reflectă caracterul interdisciplinar al învăţământului. 
Se impune o corelare mai bună a programelor 
disciplinelor tehnice şi ştiinţifice cu programa de 
matematică. 

De exemplu în manualele de fizică sunt 
folosite noţiuni de limită, derivată, logaritmi, vectori 
la clasa a IX-a, fapt ce creează dificultăţi de 
raţionament, îndepărtând elevul de înţelegerea 
fenomenului, creând sentimentul de inutilitate a 
noţiunilor de matematică învăţate. 

La nivelul programelor şcolare există resurse 
de realizare a unui învăţământ cu caracter 
interdisciplinar prin restructurarea şi corelarea 
conţinuturilor şi prin  stabilirea unor obiective / 
competenţe comune mai multor discipline. Se poate 
pune accentul pe înţelegerea conceptelor 
fundamentale şi stăpânirea tehnicilor indispensabile 
pentru învăţarea altor discipline. 

Studiul sistematic al diferitelor obiecte din 
cadrul ştiinţelor naturii şi al ştiinţelor tehnice se 
bazează pe interpretarea datelor empirice şi 
explicarea lor cauzală, prin construirea şi utilizarea 
raţionamentului logico-deductiv în elaborarea  

 

Consideraţii metodice asupra 
predării noţiunii de grup în 

învăţământul liceal, în contextul 
legăturii interdisciplinare a 

matematicii cu ştiinţele naturii 
şi tehnica. 
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teoriilor, exprimând rezultatele procesului de 
investigare în limbaj matematic. 

În practica predării se pune problema trecerii 
de la primirea cunoştiinţelor de către elev la 
dobândirea lor prin investigare experimentală şi prin 
formarea unei gândiri unitare sistematice. 

Una din ştiinţele naturii în care matematica 
are largi şi profunde aplicaţii, atât în plan teoretic cât 
şi practic este chimia. Substanţele studiate în chimie 
pot fi considerate ca una sau mai multe mulţimi ale 
căror elemente sunt atomi, molecule, ioni şi alte 
formaţii. Dintr-un astfel de punct de vedere, diferitele 
caracteristici fizico-chimice ale substanţelor 
reprezintă aplicaţii de la aceste mulţimi la mulţimile 
de numere, vectori, tensori etc. 

Moleculele fiecărui 
compus se simbolizează 
prin formula lor chimică: 
CO2, H2O, C2H6. Fiecare 
formulă constituie, în fond, 
o colecţie ordonată de 
numere. Dacă pe primul loc 

se scrie numărul de atomi de hidrogen, pe al doilea 
numărul de atomi de carbon şi pe al treilea numărul 
de atomi de oxigen, atunci formulelor indicate le 
corespund respectiv: (0, 1, 2), (2, 0, 1), (6, 2, 0). 
Fiecărui element din sistemul periodic i se poate 
atribui un loc într-o astfel de succesiune 
corespunzătoare numărului de ordine. 

Printr-un număr suplimentar se poate indica 
dacă sarcina ionului este pozitivă sau negativă. In 
acest fel, toate substanţele sau moleculele lor sunt 
complet caracterizate prin succesiuni determinate de 
numere. Un astfel de procedeu pare destul de formal 
şi nu prea comod, deoarece scrierea unor formule mai 
voluminoase nu permite să se deosebească între ele 
combinaţiile cu aceeaşi formulă brută. Totuşi, aceste 
combinaţii pot fi ocolite, astfel că formalismul se 
dovedeşte util. El dă posibilitatea să se aleagă 
elementele mai importante printr-un mod de scriere 
precizat, iar aplicarea lui succesivă permite să se 
stabilească analogia cu formalismul algebrei liniare şi 
să se folosească aparatul acesteia. 

Se constată însă că în ultimele cazuri, 
anumite proprietăţi nu se pot caracteriza numai prin 
numere. Astfel, considerând ca proprietate momentul 
de dipol, pe lângă mărimea acestuia, ce se exprimă 
printr-un număr, este necesar să se cunoască şi 
orientarea sa. Apare, deci, evident faptul că, pe lângă 
conceptul matematic de număr, pentru caracterizarea 
diverselor proprietăţi sunt necesare şi alte concepte 
matematice. Unul dintre acestea este, de exemplu,  
conceptul de vector, care include o mărime, o direcţie 
şi un sens. 

 

 
Caracterizarea proprietăţilor de simetrie ale 

atomilor şi moleculelor nu se poate realiza numai cu 
ajutorul unui număr. Pentru descrierea acestor 
proprietăţi se face apel la un alt concept matematic, şi  
anume la acela de grup. Studiul grupurilor este deci 
legat pentru chimie de studiul proprietăţilor de 
simetrie ale atomilor şi moleculelor. 

Pe baza proprietăţilor de simetrie se poate 
explica cu ajutorul grupurilor o serie de regularităţi în 
spectrele de emisie şi absorţie ale atomilor şi 
moleculelor, diverse comportamente ale unor 
molecule în reacţiile chimice, se pot efectua mai 
comod o serie de calcule privind atomii sau 
moleculele. 

Deoarece unele grupuri ale operatorilor de 
simetrie ale moleculelor au un număr mare de 
elemente şi compunerea operatorilor de simetrie este 
foarte dificilă la un moment dat, este util să se 
folosească reprezentările analitice ale operatorilor de 
simetrie, care sunt matrici şi în felul acesta studiul 
grupurilor de simetrie ale moleculelor revine la 
studiul grupurilor de matrici izomorfe cu acestea, în 
care operaţia de înmulţire a matricilor este cea 
cunoscută şi uşor de manevrat. 

Multe probleme de chimie conduc la sisteme 
de ecuaţii liniare, în a căror rezolvare utilizarea 
matricilor este indispensabilă. 

Învăţământul liceal are un caracter 
modelator, pentru că asigură elevilor posibilitatea 
instruirii multilaterale: culturală, ştiinţifică şi tehnică, 
permiţându-le să întrevadă legătura interdisciplinară a 
obiectelor studiate. Este însă necesar ca profesorii să 
insiste mai mult pentru a-i lămuri pe elevi asupra 
acestei legături. Astfel, profesorul de matematică 
trebuie să arate elevilor în ce direcţii se pot aplica 
practic noţiunile matematice studiate şi pentru asta 
trebuie să aibă şi o bună cultură tehnică, iar 
profesorul de specialitate trebuie să aibă o bună 
cultură matematică pentru a traduce în limbaj 
matematic problemele disciplinei sale şi apoi să le 
rezolve. 

Caracterul modelator al învăţământului se 
poate materializa foarte bine în cadrul unor cercuri de 
elevi unde se pot studia teme cu caracter aplicativ, 
interdisciplinar. 
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Interpretarea rezultatelor 
obţinute prin  aplicarea 

itemilor de tip 
 
 
 
Autor:prof. MANUELA DONICI 

            prof. EUGENIA TEMCIUC 
 

Asociaţia Internaţională de Evaluare a 
Randamentului Şcolar (IEA) şi-a propus măsurarea şi 
interpretarea diferenţelor între sistemele educaţionale 
naţionale pentru a ajuta la îmbunătăţirea predării şi 
învăţării matematicii şi ştiinţelor în întreaga lume. În 
acest scop elevii sunt testaţi, pentru a compara 
abilităţile acestora la matematică şi ştiinţele naturii 
(fizică, chimie, biologie, geografie), după opt ani de 
experienţă şcolară. 

Studiile IEA sunt guvernate de dorinţa 
cunoaşterii răspunsurilor legate de „de ce”-ul 
rezultatelor. Acestea vin în întâmpinarea frecventelor 
voci din diverse ţări care s-au exprimat, în ultimii ani, 
pentru o reformă în educaţie. 

TIMSS (Tendinţe în Studiul Internaţional al 
Matematicii şi Ştiinţelor) este un instrument de 
diagnoză util pentru determinarea progresului în ceea 
ce priveşte îmbunătăţirea educaţiei în domeniul 
predării – învăţării matematicii şi ştiinţelor.  

Colectarea de date pentru studiul TIMSS se 
realizează prin efectuarea unei evaluări, la 
matematică şi ştiinţe, care include itemi cu alegere 
multiplă şi itemi cu răspuns construit. Itemii cu 
răspuns construit scurt necesită, în general, un 
răspuns numeric sau o scurtă descriere, iar cei cu 
răspuns construit extins necesită ilustrarea metodei de 
rezolvare sau furnizarea unor explicaţii prin care să 
demonstreze cunoaşterea conceptuală sau 
procedurală. Blocurile de itemi se distribuie în caiete 
de test, fiecărui elev atribuindu-i-se un caiet care 
conţine atât itemi de ştiinţe cât şi de matematică.  
Pentru itemii cu răspuns construit este elaborată o 
grilă de corectare. În TIMSS există o schemă de 
corectare a răspunsurilor folosindu-se coduri de două 
cifre: prima cifră indică gradul de corectitudine a 
răspunsului iar cea de-a doua cifră este folosită 
pentru a da o indicaţie asupra tipului de răspuns 
corect, respectiv incorect pe care îl dă elevul. Cele 
două cifre combinate reprezintă un cod diagnostic. 

Urmează ca exemplu, doi itemi, unul cu 
alegere multiplă şi unul cu răspuns construit, care au 
fost aplicaţi elevilor de clasa a VIII-a din Şcoala 
Gimnazială nr.8 Braşov.  Itemii reprezintă rezultatul  
 

 
activităţii unui grup de profesori: Eugenia Temciuc,  
Dorin Temciuc, Manuela Donici şi au fost elaboraţi 
sub îndrumarea formatorilor prof. Claudia Radu şi  
prof. Aurelia Moraru.  
 
Enunţul itemului cu alegere multiplă: 

 
Itemul vizează ca domeniu cognitiv 

cunoaşterea iar competenţa specifică este (5.1.) 
„Aprecierea avantajelor şi dezavantajelor 
utilizării unor substanţe chimice”. Conţinutul 
disciplinar al itemului este „Substanţe simple cu 
utilizări practice” iar răspunsul corect este 
varianta c. 

Itemul a fost aplicat la o clasă în care 
erau prezenţi 20 de elevi. 18 dintre ei au ales 
răspunsul corect, iar 2 au bifat răspunsurile b sau 
d (probabil nu au înţeles semnificaţia cuvântului 
“arde” sau nu au citit cu atenţie itemul, sau au 
bifat din greşeală altceva). 

Itemul este bine construit deoarece 90% 
din elevi au ales răspunsul corect şi au fost de 
părere că este un “item simplu”, pe care îl 
rezolvi repede, deoarece trebuie să alegi doar o 
variantă corectă şi nu trebuie să completezi sau 
să justifici ceva”. 

Enunţul itemului cu răspuns construit: 
Itemul vizează ca domenii cognitive cunoaşterea 
şi raţionamentul, iar competenţa specifică este 
(2.3.) „Formularea de concluzii şi de generalizări 
pentru punerea în evidenţă a proprietăţilor fizice şi 
chimice a substanţelor simple / compuse”. Conţinutul 
disciplinar al itemului este „Substanţe simple (Cu) şi 
compuse (CuO) cu utilizări practice”. 

 
Oxigenul reprezintă aproximativ 20% din 
compoziţia aerului. Care din urmatoarele 
afirmaţii este corectă: 

a) O2 arde dar nu întreţine arderea; 
b) O2 arde şi întreţine arderea; 
c) O2 nu arde dar întreţine arderea; 
d) O2 nu arde şi nu întreţine arderea. 

 

Un amestec de cupru şi oxid de cupru (II) este 
tratat cu o soluţie de acid clorhidric în exces. 
Amestecul obţinut este filtrat. Ce rămâne pe 
hârtia de filtru? 
 cupru 
 oxid de cupru (II) 
 amestec de cupru şi oxid de cupru (II) 
(Bifează o casuţă)  Justifică răspunsul tău. 
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Grila de atribuire de scoruri pentru acest item 
a fost gândită de cei trei menţionaţi mai sus şi apare 
în tabelul de mai jos. 
Tabel nr.1: Grila de atribuire de scoruri  
 
Cod Răspuns corect (2p) 
20 
 
 

Răspuns complet şi corect 
Cu deoarece nu reacţionează cu HCl iar 
CuO reacţionează total fiind HCl în exces 

Cod Răspuns parţial (1p) 
10 Cu deoarece nu reacţionează cu HCl iar 

CuO reacţionează 
11 Cu deoarece nu reacţionează cu HCl 
12 Cu deoarece CuO reacţionează total cu HCl 
19 Alte răspunsuri corecte dar incomplete 
Cod Răspunsuri incorecte (0p) 
70 CuO fără explicaţie sau cu explicaţie 

incorectă 
71 Cu şi CuO fără explicaţie sau cu explicaţie  

incorectă 
79 Alte răspunsuri incorecte (tăieturi, 

ştersături, neciteţ sau în afara subiectului) 
Cod Non răspunsuri (0p) 
99 Necompletat  

 
Acest item cu răspuns construit a fost 

administrat clasei a VIII-a menţionată mai sus. 18 
elevi au ales ca răspuns corect „Cu” oferind diverse 
justificări, corecte sau incorecte. Unul dintre elevi a  
răspuns „Cu” dar nu a dat nicio justificare, iar altul a 
dat un răspuns incorect (varianta c). 

Din cei 18 elevi care au ales răspunsul corect 
niciunul nu a oferit o justificare corectă şi completă, 
aşa cum apare în grila de atribuire de scoruri. 
Majoritatea răspunsurilor (72%) sunt de genul: ”Cu 
deoarece nu reacţionează cu HCl” (răspuns parţial: 
cod 11), iar unul dintre elevi a modelat ecuaţiile 
reacţiilor ca justificare: (răspuns parţial: ~ cod 10) 
“ Cu + HCl = -------------  
(deoarece Cu nu înlocuieşte H) 
 CuO + 2 HCl = CuCl2 + H2O”  
Nici un elev nu a completat justificarea cu faptul că 
CuO reacţionează total deoarece HCl este în exces. 

Acest lucru ne conduce la următoarele 
presupuneri: 
-  elevii au ales răspunsul corect ţinând cont de toate 
informaţiile date, dar nu au ştiut că trebuie să redea în 
scris tot raţionamentul şi au furnizat doar varianta 
scurtă de justificare care li s-a părut suficientă; 
-  elevii nu au înţeles ce înseamnă “exces”, dar ştiu că 
CuO reacţionează cu HCl şi nu şi-au pus problema 
dacă este sau nu suficient HCl pentru a reacţiona cu 
toată cantitatea de CuO. 

Probabil că  prima presupunere este cea mai 
apropiată de adevăr deoarece un elev a scris: “Nu 

prefer acest tip de test deoarece este greu să motivezi 
un răspuns”. 

Grila de atribuire de scoruri poate să fie 
completată la categoria răspunsuri incorecte cu 
următoarele date de elevi: 
- “Cu, deoarece este un metal solid”; 
- “Cu, deoarece este un metal greu”; 
- “Cu, deoarece este metal nu lichid, deci nu poate 
trece prin hârtia de filtru”. 

Concluziile care se desprind ţinând cont de 
rezultatele obţinute pentru cei doi itemi sunt că 
orientarea demersului didactic este bine să se facă 
către dezvoltarea competenţei de comunicare asociate 
proceselor de observare şi explorare / investigare. 

Referitor la părerea elevilor despre acest tip 
de test (cu itemi cu alegere multiplă şi cu răspuns 
construit) predomină cuvintele: ”pare mai uşor”, 
”pare mai simplu”, “îl rezolvi mai repede pentru că 
alegi varianta corectă”. Doar 5 din clasa de 20 de 
elevi doresc să rămână la forma tradiţională a 
testului. 

Itemii de mai sus şi analiza lor fac parte din 
portofoliul de evaluare a cursului desfăşurat în 
noiembrie 2013 la Cluj în cadrul proiectului 
POSDRU „Un învăţământ performant bazat pe 
decizii fundamentale – Strategii de valorificare a 
evaluărilor internaţionale privind rezultatele 
învăţării”. 
 
Figura nr.1: Participanţii la cursul „Itemi administraţi 
în TIMSS – Chimie” 
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Autor: prof. Dan Crăciun 

 
corectitudinii rezolvării unei probleme de fizică se poate face în mai multe moduri, în funcţie 
de timpul disponibil, de afinităţile elective (deci de specificul) celui care rezolvă problema, de 

tipul problemei sau de impresia subiectivă de incertitudine pe care o avem în urma acelei rezolvări. 
 Astfel vorbim de: 
        Verificarea dimensională a rezultatului final: este necesar ca unitatea de măsură (a mărimii calculate) 
obţinută în urma rezolvării să coincidă cu unitatea de măsură cunoscută din teorie a acelei mărimi. 
        Verificarea valorii–limită: în multe probleme unele mărimi sunt limitate la o valoare maximă sau minimă 
de însăşi contextul problemei. De exemplu, într-o problemă de mecanică ce conţine cel mult un scripete şi sistemul 
este lăsat liber, acceleraţia fiecărui corp nu poate depăşi acceleraţia căderii libere, iar tensiunea în fir nu poate 
depăşi greutatea corpului suspendat. Într-un circuit electric simplu căderea de tensiune pe rezistorul de sarcină nu 
poate depăşi tensiunea electromotoare etc. 

     Verificarea ordinului de mărime: frecvent elevii greşesc la transformările în Sistemul Internaţional de 
unităţi, sau la operaţiile cu puteri. Totuşi de cele mai multe ori putem aprecia ordinul de mărime (zeci, sute, mii de 
unităţi etc.) al mărimii cerute. 

     Verificarea relaţiei dintre valori: după rezolvare înlocuim valorile obţinute în una din relaţiile stabilite la 
începutul rezolvării (etapa 5) şi verificăm dacă relaţia este respectată. 

     Verificarea indirectă. Alegem o parte din problemă, ce va constitui ea însăşi o mică problemă, foarte uşor 
de rezolvat, şi verificăm în felul acesta, printr-un calcul simplu, dacă rezultatele sunt corecte din punct de vedere 
fizic. 

     Verificarea prin rezolvare diferită: implică rezolvarea aceleiaşi probleme prin altă metodă şi să 
confruntăm rezultatele finale. Acest tip de verificare durează mai mult şi se va folosi atunci când, subiectiv, nu 
suntem deloc siguri de rezolvarea iniţială. În  plus, dacă rezultatele nu concordă, vom avea o nouă dilemă: care 
dintre rezolvări este corectă? Într-un asemenea caz, vom aplica şi una din metodele anterioare de verificare, ceea ce 
ne va permite de regulă, să alegem rezolvarea corectă. 
 De asemenea, este uneori cazul să interpretăm fizic rezultatul, mai ales când de exemplu, dintr-o ecuaţie de 
gradul al doilea obţinem două soluţii, deşi doar una ar avea sens fizic. 
Este necesar să precizăm că fără această a 7-a etapă rezolvarea problemei este incompletă sau chiar greşită. 
 Ca şi în cazul etapei–cheie şi etapa a 7-a diferenţiază rezolvitorii de probleme între ei, oferind câmp liber 
creativităţii specifice fiecăruia.  

Trebuie să recunoaştem că imensa majoritate a culegerilor de probleme oferă cel mult răspunsuri sau o 
rezolvare corectă. Cum poate fi sigur autorul acelei culegeri că rezolvarea este corectă? Desigur, făcând verificarea 
acelei rezolvări. Este chiar surprinzător că se vorbeşte atât de puţin despre etapa de verificare (şi se realizează la 
clasă şi mai puţin!), deşi pe de altă parte, se solicită competenţa elevului în rezolvarea diferitelor tipuri de probleme 
de fizică. 

 
       Obiective operaţionale 

În realitate, este necesară introducerea unui obiectiv operaţional pentru atingerea acestei competenţe, 
obiectiv ce poate fi: „Elevul să fie capabil să verifice corectitudinea rezolvării problemei” şi un altul: „Elevul să fie 
capabil să aleagă metoda de verificare cea mai potrivită situaţiei date şi să îşi argumenteze alegerea”. 
 Din perspectiva acestor două obiective operaţionale este necesar să dăm mai multe exemple de rezolvare a 
unor probleme, dar mai ales de verificare a rezolvării şi de alegere a metodei de verificare cea mai potrivită. 
 
       Interpretarea fizică a rezultatului 

În mod asemănător stau lucrurile cu interpretarea fizică a rezultatului. Această parte se regăseşte în mai 
multe culegeri de probleme sau chiar în manuale, când se prezintă „discuţia” unor cazuri posibile. Totuşi este o 
situaţie distinctă: una este să remarcăm modificări calitative datorate valorii concrete a unui parametru şi alta este 
să selectezi din mai multe rezultate posibile matematic pe cel corect fizic. Interpretarea fizică a rezultatului este, de 
fapt esenţială, deoarece este concluzia finală ce se desprinde din rezolvarea problemei, este acel „ceva” ce poate fi 
transmis şi cuiva ce nu cunoaşte fizică, dar se poate folosi în mod constructiv de rezolvarea noastră. În fapt, 
întreaga tehnică şi toate ştiinţele aplicative îşi au rădăcina în această înţelegere profundă a problemei studiate, a  
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condiţiilor de desfăşurare a ei şi a încărcării de semnificaţie pentru toţi cei care participă-direct sau indirect la actul 
educaţiei. 

 
Vom prezenta în continuare câteva exemple concrete de efectuare a etapei a 7-a. 

1)   O navă spaţială se deplasează de la Pământ la Lună cu viteză constantă. Aflaţi la ce distanţă de Pământ 

cosmonauţii sunt în imponderabilitate. Cunoaştem că masa Pămantului este de 81 de ori mai mare decât masa Lunii 

şi că distanţa Pământ – Lună este de 385000 km. 

 81=
L

P

m
m

              

   d=385000 km 

xP=?                  

 
Identificăm poziţia în care e posibil să apară starea de imponderabilitate ca fiind pe linia ce uneşte centrele 

celor două corpuri cereşti, mai aproape de Lună. Doar astfel e posibil ca cele două forţe să fie opuse şi egale în 

modul. 

 Punem condiţia egalităţii celor două forţe gravitaţionale: 

FP=FL    şi  condiţia    xL=d-xP 
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xP=0,9d 

Verificarea: Soluţia dxP 9,01 =  este între Pământ şi Lună, mai aproape de Lună, conform cerinţei 
iniţiale. 
Interpretarea fizică: Soluţia dxP 125,12 =  este pe direcţia Pământ - Lună, dar dincolo de Lună, ceea ce,  
deşi corect matematic, nu are sens fizic. 
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2)   Două corpuri având masele m1=200g şi m2=300g sunt legate printr-un fir ideal, iar firul este trecut peste 

un scripete ideal, astfel încât primul corp este aşezat pe un plan orizontal fără frecări, iar al doilea atârnă liber. 

Acceleraţia gravitaţională o considerăm g = 10m / s2. Aflaţi acceleraţia sistemului şi tensiunea din fir. 

 m1=200g=0,2 kg                

    m2=300g=0,3 kg    

210g       
s
m

=  

a=?, T=?               ____             

 
 

 

 

 

 

Ţinând cont de orientarea forţelor faţă de axe: 

corpul 1) T = m1a              

  N –m1g = 0,       . 

corpul 2)  m2g – T = m2a;      şi  3)foţa asupra lagărelor scripetelui F= 2 T 

  T = m1a      (1)      

  m2g – T = m2a       (2) 

  m2g  /   = m1a + m2a 

  (m1 + m2)a = m2g  ⇒   
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Verificarea: unităţile de măsură în SI obţinute sunt corecte. Acceleraţia sistemului a<g, iar forţa de tensiune 

în fir  T< m2g=3N. 

Interpretarea fizică: Deoarece acceleraţia calculată este pozitivă, sistemul se mişcă în sensul considerat 
iniţial. 
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3)  Un corp dimensiuni neglijabile alunecă fără frecare pe profilul din figură. Raza porţiunii circulare 

este de 20 cm. Aflaţi înălţimea minimă de la care corpul este lăsat liber, astfel încât să parcurgă întreaga buclă 

circulară de pe acest profil. Acceleraţia gravitaţională o considerăm 210g
s
m

=  . 

        (Ff=0)       

R = 20cm = 0,2m           

210g       
s
m

=  

h=?                           

 

 

 

        Ep1+Ec1=Ep2+Ec2 

      
2

2
2mvRmgmgh +⋅=    

 mg
R

mv
=

2

   (1) 

Înlocuind condiţia (1) în expresia legii conservării energiei, obţinem: 
 

2
2 mgRmgRmgh +=       ⇒      

2
4 mgRmgRmgh +

=     ⇒       
2

5Rh =  ;   mmh 5,0
2
2,05

=
⋅

=  

 
 

 

3 

7 

4 

6 

2 

1 

gm  

cF


 
v  

h 
2R R 

Ep0=0 

1 

2 

Poziţiile 1 şi 2 sunt punctele - cheie ale 
problemei. 1 este starea iniţială, iar în 
punctul 2 găsim condiţia problemei:  
 

5 .
2

mg
R

mvmgFc ≥⇒≥   

      la limită:  mg
R

mv
=

2

  (1) 

   

v  

h 
2R R 

Ep0=0 

Verificarea: unitatea de măsură în SI obţinută prin calcul este corectă. Înălţimea de la care coboară corpul 

h>2R. (2R este aici o valoare minimă).  

Interpretarea fizică: Dacă Fc<mg corpul ar părăsi bucla circulară în partea superioară a buclei, fără a o 
descrie complet. 
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4)   În reţeaua alăturată cunoaştem tensiunile electromotoare E1=2V, E2=4V, E3=3V, iar rezistoarele au  

rezistenţele R1=4Ώ, R2=2Ώ şi R3=1Ώ. Rezistenţele interioare ale surselor se neglijează. Aflaţi intensităţile 

curentului electric prin fiecare rezistor. 

E1=2V                          

 E2=4V 

 E3=3V 

 R1=4Ώ 

 R2=2Ώ 

 R3=1Ώ 

I1, I2, I3=?               

 
 

 

 

 

 

 
 Ţinând cont de convenţia de semne, scriem Teoremele lui Kirchhoff pentru (n-1) noduri (1) şi penru toate 

ochiurile independente (2) şi (3). 

         132 III =+                      132 III =+  

⇔      2 - 4 = 4I1 +2I2        ⇔       4I1 +2I2 = -2 

                        3 + 4 = 1·I3 -2I2                        I3- 2I2= 7 
 

  I1 = I2 + I3      (1)   Înlocuim în (2) ⇒  

  4(I2 + I3) +2I2 = -2   (2΄)   6I2 + 4I3 = -2                             6I2 + 4I3 = -2 

               I3 -2I2= 7    (3΄)                 - 2I2 +  I3 = 7  3                -6I2 + 3I3 = 21 

                                                                                                         7I3 = 19   ⇒  AI
7

19
3 =     

Rescriem (3΄)  ⇒  2I2  = I3- 7 şi înlocuind obţinem  AI
7

15
2 −=   

Din (1) ⇒ AI
7
4

1 =          Deci:    

5 

2 

4 

3 

1 

R1 R2 R3 

E1 E2 
E3 + + 

+ - - 
- 

       Notăm + şi – la surse 

R1 R2 R3 

E2 
E3 

I1 I2 I3 

+ + 
+ - - 
- 

E1 

4b) Alegem un sens convenţional 
pentru fiecare ochi independent 

132 III =+                     (1) 

221121 RIRIEE +=−      (2) 

223323 RIRIEE −=+   (3) 

R1 R2 R3 

E1 E2 

I1 I2 I3 

+ + 
+ - - 
- E3 

4a) Alegem un sens  
pt I prin fiecare latură 

6 

⇔ ⇔

AI
7
4

1 =    AI
7

15
2 −=    AI

7
19

3 =  
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 Verificarea.  
o Verificarea ordinului de mărime. Intensităţile sunt de ordinul de mărime al amperului, lucru firesc în această 

problemă, deoarece t.e.m. sunt de ordinul voltului, iar rezistenţele de ordinul ohmului.  
o Verificarea relaţiei dintre valori: după ce am obţinut valorile finale, le înlocuim în relaţia (2) şi verificăm 

valoarea de adevăr a sa: 

⇔+=− 221121 RIRIEE   Ω⋅−+Ω⋅=− 2)
7

15(4
7
442 AAVV  

VVV
7
30

7
162 −=−                 deci:    VVV 2

7
142 −=−=−  (Adevărat!) 

 Verificarea indirectă. Alegem două puncte A şi B pe schemă. Diferenţa de potenţial obţinută prin suma 
algebrică a căderilor de tensiune de-a lungul traseului (A-R1-E1-B) e necesar să fie egală cu cea de-a lungul unui alt 
traseu (A-R3-E3-B) 

(a) VVAERIU AB 7
231

7
19

333 =+Ω⋅−=+−=    

(b) VVAERIU AB 7
224

7
4

111 =−Ω⋅=−=  

o Verificare indirectă suplimentară. 
Calculăm diferenţa de potenţial între punctele A şi B şi prin ramura 
centrală: 

(c)   VVERIU AB 7
242)

7
15(222 =−Ω⋅−−=−−=   

egală cu valoarea de la  (a). 

 
Interpretarea fizică a rezultatului: Valoarea numerică 

obţinută pentru I2 este negativă, ceea ce arată că sensul prin această 
latură este opus celui reprezentat prin săgeată.  

 
Atenţie! Pe schemă vom lăsa sensul iniţial al săgeţii, deoarece în caz contrar relaţiile scrise la etapa 5 nu ar 

mai fi corecte. Vom scrie o observaţie la finalul rezolvării în care arătăm semnificaţia fizică a semnului  „–” din 
rezultat. 
 
o Alegerea tipului de verificare.  
În practică, sunt necesare de obicei două tipuri de verificare pentru a avea un mare grad de încredere în 
corectitudinea rezolvării problemei. De exemplu, în ultima problemă, putem alege: 
 Verificarea ordinul de mărime şi Verificarea relaţiei dintre valori, sau  
 Verificarea ordinul de mărime şi Verificarea fizică, în funcţie de încrederea şi de experienţa pe care o avem 
în rezolvarea acelui tip de problemă, sau chiar al acelei probleme în particular. 
 În speranţa că aspectele prezentate vă vor fi utile, vă doresc să aveţi mereu parte de rezolvări sigure şi 
plăcute ale problemelor de fizică sau ale problemelor din alte ştiinţe exacte cu care vă întâlniţi, utilizând cu succes 
Metoda rezolvării algoritmice!  

 
Bibliografie: Atanasiu, M., Drobotă, V.: „Fizică pentru admitere în facultate” Ed. Albatros, 1974 
                      Crăciun Dan: „Metoda algoritmică de rezolvare a problemelor de fizică”, Revista Cromatic nr. 1,  
                      mai 2011 
 
 

7 

R1 R2 R3 

E1 E2 

I1 I2 I3 

+ + 
+ - - 
- 

7.             Verificarea indirectă: 
Egalitatea diferenţei de potenţial 

B 

A 

 

 

E3 
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"R.I.V.E.R" PROJECT 
RESEARCH INSIDE AND VERIFY  

THE ENVIRONMENTAL RISK 
 

                                                                                        
Prof. Dăian Maria Alexandrina 

                                                                                        
Şcoala Gimnazială Nr. 4 Sibiu  

 
Proiectul internaţional eTwinning 

„R.I.V.E.R”  este acronimul expresiei „Research 
Inside and Verify the Environmental Risk”, care 
se referă la protecţia mediului înconjurător şi în 
mod particular la protecţia râurilor care trec prin 
oraşele noastre. Partenerii de proiect ai Şcolii 
Gimnaziale Nr. 4 Sibiu sunt două licee: unul din 
Taranto - Italia şi celălalt din Veria - Grecia.  
Proiectul a început cu alegerea unui logo al 
proiectului. Echipa şcolii noastre a creeat un 
logo semnificativ, în care apa simbolizează 
inima pământului. Elevii au folosit instrumentul 
GIF Animator în realizarea logo-urilor, unul 
dintre obiectivele proiectului fiind şi dezvoltarea 
abilităţilor de utilizare a  calculatorului şi a 
instrumentelor WEB în particular.  
 
   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
În continuare, fiecare echipă a luat probe 

de apă din râul care trece prin oraşul natal şi s-au 
făcut analize fizice şi chimice ale apei. Noi am 
făcut analizele apei din râul Cibin (pH, duritate, 
temperatură etc.) care au ieşit în valori normale.  

Elevii din Italia şi din Grecia au făcut şi 
ei analizele râului Galeso şi respectiv Aliakmon, 
aşa cum puteţi observa din pozele de mai jos. 
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Rezultatele analizelor râurilor au fost 
apoi publicate pe platforma eTwinning. Elevii 
mai mici au putut învăţa de la colegii lor mai 
mari  o serie de metode de analiză a apei pe care 
aceştia le aplică chiar în laboratoarele de fizică şi 
chimie din propriile şcoli. 

În continuare, fiecare echipă a realizat o 
dramatizare a unei legende referitoare la râul 
respectiv. De exemplu, echipa din Sibiu a 
pregătit un dans prin care a explicat o legendă 
referitoare la formarea râului Cibin. Astfel, 
conform acesteia, Cibinul s-a format prin unirea 
a două râuri provenite din lacrimile a două fete 
de împărat. 

 

 
Colegii din Italia au compus poezii 

despre râul Galeso, iar cei din Grecia au compus 
o piesă de teatru.  
 

 
Elevii şi profesorii au comunicat tot 

timpul pe platforma eTwinning, limba 
proiectului fiind engleza. Am avut de învăţat unii 
de la alţii, dar ce a fost cel mai important este că 
tema proiectului a fost abordată din mai multe 
puncte de vedere, într-o atmosferă non-formală 
şi relaxantă.  
 

 
 
 

 
 
Pentru mai multe informaţii, vă invităm 

să vizitaţi paginile proiectului nostru pe 
platforma eTwinning, la adresa:  http://new-
twinspace.etwinning.net/web/p79836. 
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Autor:  
Prof. George Donici 
 
Omenirea a evoluat pe 
Pământ adaptându-se 

la diferite tipuri de 
climat, influenţând 
prin activităţile sale 

calitatea aerului, 
solului şi a apelor din 

mediul înconjurător[1] 
 

În general organismele vii influenţează 
mediul exterior în care trăiesc, de exemplu arborii 
pentru a se fixa mai bine în sol pot sfărâma rocile de 
la suprafaţă prin intermediul rădăcinilor. Castorii 
construiesc baraje naturale pe cursul unor ape 
curgătoare prin doborârea unor arbori în albia râurilor 
ce determină formarea unor bazine (mini lacuri) de 
acumulare.  

Până în prezent s-a descoperit că şi 
microorganismele au un rol important în 
determinarea naturii mediului înconjurător acţionând 
atât asupra materialelor organice cât şi asupra 
sistemelor considerate anorganice de la suprafaţa 
pământului până la mari adâncimi. [1]  

În orice caz omul este singura fiinţă vie de pe 
Pământ care poate influenţa mediul înconjurător în 
foarte multe moduri atât de rapid.  

Castorii nu pot învăţa să nu mai roadă copacii 
pentru a-i doborî, iar copacii trebuie să se fixeze bine 
în sol cu ajutorul rădăcinilor pentru a supravieţui dar 
oamenii ar trebui să fie capabili să înveţe despre 
modalităţile de a reduce impactul lor negativ asupra 
mediului în care trăiesc încercând să trăiască în 
armonie cu natura. [4] 

Una din nenumăratele probleme pe care 
omenirea trebuie să le rezolve este cum să îşi 
continue viaţa civilizată bazată pe tehnologie fără să 
distrugă în acelaşi timp mediul înconjurător în mod 
ireversibil.  

Mediul înconjurător în care trăim este foarte 
complex, interacţiunea componentelor sale este foarte 
subtilă şi uneori chiar neaşteptată, astfel că dacă 
deranjăm o componentă a mediului, putem avea 
efecte nedorite pe termen îndelungat. [1]  

 
 
   Există posibilitatea ca noi să 
  modificăm mediul înconjurător atât de tare 
  încât să nu se mai poată trăi în el. 

Creşterea necontrolată a populaţiei 
pe globul pământesc din ultimul timp 
determină o poluare ridicată şi un consum 
rapid al resurselor care sunt limitate.  

Nenumărate probleme apar datorită 
refuzului unor oameni de a accepta că sunt 
unele limite pe care nu trebuie să le 
depăşească. De exemplu, cu toate că unele 
componente ale mediului par infinite, cum 
este apa din oceane, acestea au şi ele 
limitele lor.  

Noi nu putem distruge o cantitate 
importantă din apa oceanelor dar o putem 
contamina făcând viaţa organismelor 
subacvatice imposibilă. [1] Când se vorbeşte 
de mediul înconjurător, în general se face 

referire la aerul atmosferic, apa şi pământul ce ne 
înconjoară, ce fac posibilă viaţa. Tot de mediul 
înconjurător se leagă şi componenta culturală şi 
estetică dar acestea nu sunt subiectul acestui articol.  

Problemele mediului înconjurător apar de 
obicei în urma unor reacţii chimice ce au loc între 
substanţele poluatoare şi componentele mediului.  

Pentru înţelegerea problemelor mediului 
înconjurător sunt necesare (dar nu şi suficiente) 
cunoştinţe de bază de fizică şi chimie. Astfel cu 
ajutorul acestor ştiinţe se pot înţelege majoritatea 
problemelor din mediul înconjurător, dar nu se pot 
acoperii chiar toate detaliile, în special cu privire la 
interacţiunile complexe mai ales cele legate de 
ecologie adică de interacţiunea organismelor vii cu 
mediul înconjurător. [1]  

Un rol important în procesele chimice ale 
substanţelor organice şi anorganice din mediu îl au 
organismele vii, ele modelând mediul înconjurător 
permanent. De exemplu, procesul biologic de 
fotosinteză din plantele verzi are loc în prezenţa 
luminii, a apei din sol şi a dioxidului de carbon din 
atmosferă cu formare de oxigen, care ajunge în 
atmosferă făcănd posibilă viaţa noastră. 

De obicei când se vorbeşte de mediu 
înconjurător se face referire şi la poluare, iar 
substanţele poluatoare sunt considerate a fi acele 
substante rezultate în urma activităţilor umane ce au 
o acţiune dăunătoare asupra organismelor vii cum ar 
fi SO2 rezultat la arderea combustibililor ce conţin 
sulf sau a compuşilor organici ce contribuie la 
formarea smogului. Cu toate acestea nenumărate 
substanţe poluatoare le putem întâlni în mediul 
exterior în cantităţi importante chiar şi în lipsa 
prezenţei omului, de exemplu în cazul unor erupţii  
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vulcanice. De aceea putem considera că substanţele 
poluante reprezintă orice substanţe care nu sunt 
prezente de obicei în mediu sau care sunt prezente în 
cantităţi mult mai mari decât în mod obişnuit. [1] 

Se estimează că minim 50% din materiile 
prime utilizate în industrie contribuie la formarea 
deşeurilor industriale, din care aproximativ 15% le 
putem considera dăunătoare organismului uman. [2] 

Industria chimică a avut mult succes şi s-a 
dezvoltat foarte mult în secolul XX obţinându-se o 
gamă largă de produse utilizate în scopul 
îmbunătăţirii condiţiilor de viaţă pentru oameni, dar 
acest progres, a avut efecte nefaste pentru mediul 
înconjurător.  

În ultimele două decenii s-a pus tot mai mult 
accentul pe o abordare ecologică a chimiei, astfel 
chimiştii şi alţi oameni implicaţi în activităţi 
industriale au urmărit eficientizarea proceselor 
industriale, reducerea cantităţii de reziduri şi produşi 
secundari, rezultaţi în urma activităţilor industriale, 
precum şi reciclarea acestora. De asemenea, pentru a 
se reduce emisiile poluante în aer, au fost instalate 
filtre la coşurile de fum şi furnale, iar autovehiculele 
noi au fost prevăzute cu catalizatori. S-au construit şi 
modernizat staţii de tratare şi epurare a apelor uzate 
rezultate în urma activităţilor umane casnice şi 
industriale. Deşeurile solide sunt colectate selectiv în 
vederea reciclării şi reintroducerii lor în circuitul 
economic sub formă de materie primă. [4] 

În prezent se încearcă obţinerea şi utilizarea 
de noi materiale care să nu aibă impact negativ 
asupra mediului, astfel după utilizare, aceste 
materiale să fie uşor biodegradabile şi netoxice atât 
înainte cât şi după biodegradare. 

Tendinţa actuală în industria chimică este de 
a aplica principiile chimiei ecologice, numită şi 
“chimia verde”. Aceste principii sunt: [3]  

- Prevenirea formării deşeurilor este mai 
bună decât tratarea şi neutralizarea lor;  

- Randamentul sintezelor chimice ar trebui 
crescut la maxim astfel încât să fie utilizate integral 
toate substanţele introduse în reacţie;  

- La obţinerea produselor chimice ar trebui să 
nu utilizăm şi nici să nu obţinem substalţe toxice;  

- Utilizarea unor catalizatori de calitate 
superioară;  

- Minimizarea utilizării produselor auxiliare, 
cum sunt solvenţii, ce nu fac parte din produsul finit;  

- Consumul de energie, necesar realizării 
sintezei chimice, să fie cât mai mic;  

- Materia primă să fie regenerabilă;  
- După utilizare, produsele chimice ar trebui 

să se descompună în substanţe inofensive pentru om 
şi mediu înconjurător;  

 

 
- Procesele de obţinere a produşilor chimici 

ar trebui monitorizate şi verificate pe toată durata de 
fabricaţie, în timp real prin intermediul unor sisteme 
computerizate adecvate;  

- Substanţele utilizate şi rezultate să prezinte 
un potenţial scăzut de producere a accidentelor.  

Prin aplicarea acestor principii creşte 
competitivitatea industriei chimice îmbunătăţindu-se, 
în acelaşi timp, imaginea publică a industriei 
chimice, considerată principalul vinovat pentru 
poluarea mediului înconjurător. 

Dezvoltarea durabilă a industriei chimice, dar 
şi a comunităţilor umane în general, are loc doar dacă 
impactul negativ asupra mediului înconjurător este 
minim. [4] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prin “chimia verde” se aplică cunoştinţele de 

chimie şi tehnologie într-o manieră sigură, 
nepoluantă şi durabilă. Scopul principal al “chimiei 
verzi” este de a limita şi evita poluarea mediului 
înconjurător, punând accent pe protecţia acestuia prin 
studierea şi utilizarea surselor de energie 
regenerabilă, prin utilizarea unor noi tehnologii cu 
randament energetic ridicat sau prin colectarea 
selectivă şi reciclarea deşeurilor. 
 
Bibliografie 
 
[1]: Bailey, R.A.; Clark, H.M.; Ferris, J.P.; Krause, 
S.; Strong, R.L., Chemitry of the Enviroment, 
Elsevier, 2002.  
[2]: Mănescu, S.; Cucu, M.; Diaconescu, M.L., 
Chimia sanitară a mediului, Editura medicală, 
Bucureşti, 1994.  
[3]: Clark, J.H.; Macquarrie, D.J., Handbook of 
Green Chemistry and Technology, John Wiley & 
Sons, Ltd., April 2008.  
[4]:Donici, G.; Perspective interdisciplinare de 
abordare a chimiei. Aplicaţie: curriculum opţional, 
Braşov 2013. 
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Prof. Carmen Gherman, Liceul Andrei Mureșanu 
 

 în Evul Mediu, în nordul Europei, amoniacul se 
prepara prin fierberea unor aşchii din coarne de cerb? 
Mai târziu, era cunoscut sub denumirea de "alcool 
din coarne de cerb". Înainte de Primul Război 
Mondial, era fabricat în principal prin distilarea 
uscată a legumelor şi produselor animaliere cu 
conţinut mare de azot. 
 

amoniacul este unul dintre cele mai vechi produse 
de curăţare care este în uz şi în zilele noastre? A fost 
cunoscut încă din Egiptul antic. Cuvântul amoniac 
derivă de la numele zeului egiptean Amon, în al cărui 
templu se crede că s-a produs o formă primară de 
amoniac, o sare de amoniu obţinută în urma arderii 
excrementelor de cămilă. 
 

apa oxigenată a fost descoperită în 1818? În 
timpul celui de-al doilea război mondial, soluţiile de 
apă oxigenată erau folosite drept combustibil pentru 
torpile şi rachete. 
 

bateria de la maşină poate fi repornită cu ajutorul 
a două tablete de aspirină puse în baterie? Acidul 
acetilsalicilic din aspirină se va combina cu acidul 
sulfuric din baterie şi va produce o ultimă încărcare. 
 

scoarţa de salcie este bogată în salicină, un 
analgezic antitermic natural? În anul 300 î.Hr. 
Hipocrate folosea acest remediu contra migrenelor şi 
durerii. Băştinaşii americani foloseau plante care 
conţineau salicina pentru a trata simptomele de 
răceală şi gripă. 
 

pentru a înviora plantele de apartament stergeţi 
fiecare frunză cu partea interioară a unei coji de 
banană? Aceasta va îndepărta toată murdăria 
lipicioasă, suprafaţa frunzelor rămânând strălucitoare. 
 

1 km pătrat de pădure de conifere elimină în 
atmosferă o cantitate de oxigen de 10 ori mai mare 
decât aceeaşi suprafaţă cultivată cu culturi agricole? 
 

cele 7 metale cunoscute în antichitate erau: aurul, 
argintul, cuprul, plumbul, mercurul, fierul şi 
staniul? 

 

 
1 . Intăreşte sistemul imunitar. Experţii 
recomandă consumul mărit de vitamina C în zilele 
stresante sau în sezonul rece. 
 
2. Conţine mult potasiu, care este necesar pentru 
sănătatea inimii, pentru creier şi sistemul nervos. 
 
3. Ajută la digestie.  Limonada nu numai că 
stimulează digestia, dar reduce arsurile la stomac, 
balonarea şi durerile provocate de o indigestie. 
 
4. Detoxifică organismul.  Lămâia ajută la 
eliminarea toxinelor din organism prin stimularea 
activităţii ficatului, a rinichilor şi prin intensificarea   
circulaţiei limfatice. 
 
5. Improspătează respiraţia. Ajută la 
ameliorarea durerilor de dinţi şi combate gingivita. 
 
6. Păstrează pielea curată.  Antioxidanţii din 
sucul de lămâie ajută nu numai la reducerea petelor, 
dar previne şi apariţia ridurilor prin stimularea 
colagenului subcutanat. 
 
7. Minus la greutate.  Lămâile conţin o fibră 
numită “pectină”, care ajută în procesul de slăbire. 
 
8. Reduce inflamaţiile. Consumul de apă cu 
lămâie în mod regulat scade aciditatea din corp, 
reduce durerile articulare prin eliminarea acidului 
uric din articulaţii (care este unul din factorii care 
provoacă inflamaţiile). 
 
9. Oferă energie şi bună dispoziţie.  Reduce 
nivelul anxietatăţii şi al depresiei. Chiar şi mirosul de 
lămâie are un efect calmant asupra sistemului nervos! 
 
1 0. Luptă împotriva afecţiunilor virale.  
Limonada călduţă este cea mai eficientă cale de a 
combate răcelile şi gâtul inflamat. 
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Laborant Chihaia Manuela 

Liceul „Andrei Mureşanu” 
 

Ioan Ursu, fizician român, academician, 
coordonator al programului nuclear al României, 
s-a născut la data de 5 aprilie 1928, în 
comuna Mănăstireni, județul Cluj .  

Academicianul a absolvit Facultatea 
de matematică și fizică a Universității din Cluj 
în anul 1950 obținând titlul de doctor cu teza 
„Efecte magnetomecanice la oxigen” în 1956. 
Între 1959 - 1960 urmează studii postdoctorale 
la Universitatea din Princeton, SUA  şi a devenit 
doctor docent în științe naturale în anul 1967. 

A obținut titlul de profesor universitar 
emerit, devenind membru titular al Academiei 
Române (1974) şi vicepreședintele Consiliului 
Național pentru Știință și Tehnologie (1980). 
Între anii 1960 - 1968 este șeful Catedrei de 
Fizică Nucleară, Optică și Electromagnetism de 
la Universitatea din Cluj, unde între anii 1961 - 
1968 a fost și prorector. 

A fost membru în 28 de forumuri 
academice și științifice străine, printre care 
amintim: Societatea Americană de Fizică, 
Societatea Belgiană de Fizică, Societatea 
Franceză de Fizică, Laboratorului Mondial, 
Academia de Științe a URSS 

Cercetările sale științifice s-au axat pe 
studiul materialelor nucleare, în calitate de 
continuator al lui Horia Hulubei, interacțiunea 
radiațiilor nucleare cu solidul, combustibili 
nucleari specifici. A studiat efectul de îmbogățire 
izotopică a uraniului (descoperire proprie), 
rezonanța magnetică și unele probleme legate de 
tehnologia nucleară. A publicat numeroase studii 
cum ar fi: Rezonanța electronică de spin (1965), 
Fizica și tehnologia materialelor nucleare, 
(1968), Interacțiunea radiației laser cu metalele 
(1986) etc. unele fiind reeditate şi traduse în 
limbile engleză, franceză şi rusă. 
 
 

 
 
                                 
 
 

  Guglielmo Marconi, s-a născut la 25 
aprilie 1874 în Bologna şi a încetat din viață la 
20 iulie 1937 la Roma. A fost un inginer şi 
fizician italian, inventatorul telegrafiei fără fir şi 
a antenei de emisie legate la pamânt. Pentru 
invențiile sale i-a fost decernat Premiul Nobel 
pentru Fizică în anul 1909, împreună cu Karl 
Ferdinand Braun, pentru contribuțiile lor în 
dezvoltarea telegrafiei fără fir. 
 

       
Wolfgang Ernst Pauli s-a născut la 25 

aprilie 1900 şi a încetat din viață la 15 decembrie 
1958, a fost un fizician de origine austriacă, unul 
din întemeietorii fizicii cuantice. În urma 
nominalizării făcute de Albert Einstein, îi este 
conferit Premiul Nobel pentru Fizică, pentru 
Principiul Pauli, în 1945. 

El a avut contribuţii importante la 
elaborarea teoriei spinului electronului, teoriei 
cuantice a câmpurilor de unde, teoriei mezonice 
a forțelor nucleare etc. 

       
Bibliografie: http://ro.wikipedia.org   
                     http://www.infoazi.ro     
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Olimpiada Naţională de Fizică, Satu Mare- 2013, clasa a-XI-a 

Fie o coardă elastică orizontală, întinsă, la capătul căreia se produce o mică perturbaţie 
bruscă pe direcţia transversală pe coardă.  

1.a. Să se demonstreze că viteza de propagare a acestei perturbaţii prin coardă este μ
Fηc = , 

unde F este tensiunea mecanică din coardă, iar μ – densitatea liniară de masă.  

1.b. Ce expresie are constanta η din formula de mai sus?  

2.a. Dacă ambele capete ale coardei orizontale se pot mişca liber pe direcţie verticală, arătaţi că 
ecuaţia unei unde staţionare care se poate stabili pe coardă este y = Acoskxcosωt, unde k este 
numărul de undă, A – amplitudinea undei staţionare şi ω – pulsaţia undei.  

2.b. Reprezentaţi grafic forma coardei la momentele t = nT, unde n este număr natural şi T – 
perioada oscilaţiilor.  

2.c. Precizaţi caracteristicile celor două unde care, în urma interferenţei, produc unda staţionară 
de mai sus.  

2.d. Determinaţi distribuţia densităţilor liniare ale energiilor cinetică şi potenţială de-a lungul 
coardei.  
 

 
Olimpiada Națională de Chimie,  Piatra Neamț- 2013, clasa a IX- a 

 
1. Aranjați în ordinea crescătoare a acidității soluțiile 0,01 M de acid acetic, acid clorhidric, 
acetat de sodiu, clorură de sodiu.  
a. NaCl, CH3COONa, CH3COOH, HCl;  
b. CH3COONa, CH3COOH,  NaCl,HCl;  
c. NaCl, CH3COOH, CH3COONa, HCl;  
d. HCl, CH3COOH, CH3COONa,  NaCl;  
e. CH3COONa,  NaCl, CH3COOH, HCl. 
 
2. 1,6 g oxid bazic A reacționează cu 0,54 g element B, rezultând 1,02 g compus C şi metalul 
Me. Dacă B şi C se tratează separat cu aceeaşi soluție de NaOH, rezultă cantități egale din 
acelaşi compus D. Se cere:  
a. Să se determine formulele chimice ale compuşilor A, B, C , D şi metalul Me.  
b. Să se scrie ecuațiile reacțiilor chimice care au avut loc.  
c. Să se precizeze tipul legăturilor chimice din compusul D.  
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