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Nota redacției
,,Munca în echipă este cea care îi face pe 

oamenii obişnuiţi capabili de rezultate 
neobişnuite.”

Pat Summitt 

 Din fericire, revenirea la normalitate 
a adus o nouă ediție a revistei Gnosis, una 
mai bună, emblematică, care înglobează 
munca elevilor negruzziști și dorința lor de 
a evolua, de a se dezvolta și de a împărtăși 
noi cunoștințe. Prin autodepășire, am 
reușit să fructificăm valorile colegiului: 
munca în echipă, creativitatea, inovația, 
deschiderea multiculturală și eficiența.

 În ediția de anul acesta s-a simțit 
colaborarea, conexiunea între membrii 
redacției fiind mult mai accentuată; 
așadar, pe lângă informațiile interesante, 
se va afla și iubirea și dăruirea noastră, 
susținerea pentru știință și pasiunea de 
a fi negruzzist.

 Datorită Colegiului Național 
„Costache Negruzzi” visul nostru a fost 
îndeplinit; sperăm că, în cele ce urmează, 
veți simți ceea ce noi, ca redacție, am vrut 
să vă împărtășim.

Acsinte Ana Maria
Bulacovschi Theodor Octavian

Elevi coordonatori
Clasa 11A
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avantaje și dezavantajeClonarea

Ce înseamnă clonarea? 
Este procesul prin care creăm o replică 
perfectă din punct de vedere genetic a 
unei celule, țesut sau chiar organism, prin 
diferite tehnici de manipulare genetică.
Există două direcții de dezvoltare a 
clonării: reproductivă și terapeutică. 

Clonarea reproductivă este aceea prin 
care se urmărește nașterea unui organism 
complet dezvoltat. 
Clonarea terapeutică: se clonează 
embrionii până la stadiul în care se 
obține o cultură de celule stem. Celulele 
stem sunt celule nediferențiate, capabile 
să formeze orice tip de țesut, putînd fi 
folosite la refacerea organelor uzate.

Tehnici de clonare
    jhjkjkioutyfytftClonarea embrionară: 
Procedură ce constă în formarea unor 
gemeni monozigoți, tripleți sau chiar 
mai mulți embrioni. Această metodă 
presupune extragerea unei celule sau mai 
multor celule din embrionul deja format, 
astfel respectiva celulă este impulsionată 
să se transforme prin diviziune                       
într-un nou embrion. Prin urmare, cei 
doi embrioni rezultați  în urma acestei 
tehnici au un material genetic identic, 
urmând  mai târziu să fie implantați în 
uterul unei mame purtătoare/surogat. 
În 1970 această tehnică a fost folosită 
pentru prima dată pe șoareci, iar, în 1980, 
și pe mamifere. 

În cazul oamenilor s-au efectuat câteva 
astfel de clonări, pe 17-18 embrioni (care 
deja sufereau de mutații genetice), de 
către cercetătorul Robert J. Stillman 
și echipa sa de la Centrul Medical din 
George Washington D.C. . Din motive etice 
ar trebui ca aceste experimente să fie 
încheiate până la a 14-a zi de la fecundație, 
deoarece la acest stadiu de dezvoltare 
începe formarea sistemului nervos.

Transferul nuclear: 
Este o procedură ce necesită două celule: 
una gazdă și una donator. Celula gazdă 
este un ovul, căruia  îi este înlocuit nucleul 
cu unul preluat dintr-o celulă donator 
(aceasta trebuie să fie somatică). Este 
necesară schimbarea nucleului, deoarece 
cel de la ovocit conține o garnitură 
haploidă (23 de cromozomi), pe când cel 
din celula somatică conține o garnitură 
diploidă (46 de cromozomi). Prin urmare 
nu mai este nevoie de o fecundare a 
ovulului pentru formarea celulei zigot. 
Astfel, noul ovocit, care a primit material 
genetic nou, devine un fel celulă ou și 
începe să se dezvolte prin diviziune 
multiplă într-un embrion, urmând să fie 
implantat în uterul unei mame surogat.  

Această tehnică a fost perfecționată 
de un institut din Marea Britanie și 
implementată în 1996 pe un mamifer. 
Grupul care a coordonat acest 
experiment a fost condus de  Ian Wilmut, 
împreună reușind să cloneze o oaie. 

Au extras celula donator din ugerul unei 
oi, la fel și celula gazdă la rândul său 
din altă femelă și, schimbând nucleul 
haploid al ovocitului cu cel diploid, s-a 
format  celula ou, care în viitor urma 
să formeze embrionul primei clone de 
mamifer, ce va primi numele Dolly. 
Pentru această reușită au fost realizate 
numeroase culturi de către cercetători, 
cu peste 250 de ovule recoltate de la 40 
de oi. 

Clona a fost numită Dolly din rațiuni mai 
puțin stiințifice, în onoarea cântăreței 
Dolly Parton. 

Oița Dolly a murit după 6 ani de viață, 
fiind eutanasiată din cauză că suferea de 
cancer pulmonar, dar și de artrită, ceea 
ce, în viitor, ar fi provocat amândouă încet 
moartea ei, în dureri cumplite. Cancerul 
poate fi datorat și faptului că Dolly ar 
fi îmbătrânit prematur. Experimentele 
ulterioare au arătat totuși că toate 
animalele clonate în lume prezintă unele 
malformaţii la nivelul genomului.

Avantaje:  
• protejarea biodiversității, salvarea 

speciilor pe cale de dispariție, sau 
crearea de specii noi; 

• clonarea terapeutică ar putea rezolva 
boli grave prin folosirea celulelor 
stem în refacerea organelor uzate și 
tratarea unor maladii  precum diabetul,  
Alzheimer sau Parkinson;

• o nouă tehnică de reproducere (în 
cazul sterilității);

• clonând partenerul sănătos (în 
cazul unui cuplu cu partener de boli 
ereditare) s-ar evita ghinionul nașterii 
de copii bolnavi;

• ar putea fi creat un om nou cu caractere 
psihologice, spirituale și fizice ieșite 
din comun. 
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Dezvantaje:  
• crearea de specii noi ar produce 

dezechilibre în ecosisteme; 
• fabricarea omului pentru piese de 

schimb ridică probleme de ordin moral; 
• clonele ar putea fi folosite împotriva 

voinței lor;
• longevitatea clonelor ar fi mai mică, 

deoarece se scurtează telomerii și 
se produce îmbătrânirea prematură, 
pot să apară  malformații la nivelul 
genomului;

• oamenii nu sunt pregătiți religios 
pentru a deveni creatori, asemenea lui 
Dumnezeu.

În multe țări, clonarea pe oameni este 
strict interzisă, chiar dacă este în scopuri 
experimentale și se practică doar pe 
embrioni fară sistem nervos dezvoltat. 

De exemplu: Italia pedepsește fiecare 
experiment făcut pe un embrion uman 
cu până la 6 ani de închisoare  pe lângă  
amenda cuprinsă între 50000-150000 de 
euro. 

În România, legea 301/2004, privind 
clonarea și manipularea genetică pe 
embrioni, menționează că producerea 
abuzivă de embrioni, crearea prin 
clonare a unei ființe genetic identice unei 
ființe umane vii sau moarte, constituie 
o infracțiune și se pedepsește cu 
închisoarea de la 3 la 10 ani. 

Parlamentul European a formulat 
principiile și exigențele proprii către 
statele membre - Clonarea ființelor 
umane, fie că este realizată cu 

titlul de experiment în contextul 
tratamentului fertilității, a diagnosticării  
preimplanturilor, a transplantului de 
țesuturi,  fie că este realizată cu orice alt 
scop , nu poate fi în niciun caz justificată 
sau tolerată de societate. 

Pârvan Bianca Andreea
 Giurcanu Theodor

Clasa 9B



                                
Ce sunt proteinele?

Proteinele sunt macronutrienți 
esențiali pentru creșterea în masă 
musculară, de cele mai multe ori găsite 
în produse de origine animală, dar și în 
unele surse vegetale, cum ar fi soia sau 
leguminoasele.

Din ce sunt alcătuite?
Un gram de proteine are 4 

kilocalorii, constituind aproximativ 
15% din greutatea corporală a unei 
persoane. 

Chimic vorbind, proteinele sunt 
formate din aminoacizi, ce sunt compuși 
chimici formați din diferite tipuri de 
gaze (carbon, hidrogen, azot, oxigen sau 
sulf), care sunt elementele principale 
ale proteinelor, așa cum și proteinele 
constituie elementul principal în 
construcția masei musculare. 
  Proteina conține cel puțin o 
polipeptidă lungă (lanț liniar de resturi 
de aminoacizi), pentru că polipeptidele 
scurte (20-30 de reziduuri) sunt foarte 
rar considerate ca fiind proteine, fiind 
denumite peptide sau oligopeptide. 

Atunci când vorbim despre durata 
de viață a proteinei, acestea există 
pentru o perioadă limitată de timp, 
iar apoi sunt degradate și reciclate 
de celulă. Durata lor de viață poate fi 
de doar câteva minute sau chiar de 
câțiva ani, cu durată medie de 1-2 zile 
în celulele unui mamifer. 

Gătirea proteinelor
Dar oare ce se întâmplă cu 

proteinele atunci când sunt supuse 
gătirii? Să luăm un exemplu - oul. V-ați 
întrebat vreodată de ce albușul său 
devine solid și alb la fierbere? Atunci 

Suplimentele proteice sunt 
surse benefice sau mai puțin 
benefice pentru organism?

Cel mai des utilizat supliment 
proteic este reprezentat de pudrele 
proteice, care sunt surse de proteină 
concentrată, de origine animală sau 
vegetală. Cele de origine animală sunt, 
de obicei, obținute din 2 tipuri de 
proteine, provenite din lapte, respectiv 
zerul și cazeina, iar cele de origine 
vegetală sunt obținute din mazăre, orez 
brun, soia, semințe de cânepă, etc. În 
majoritatea cazurilor, pudrele proteice 
sunt surse sigure de proteină, însă 
există șanse să aveți parte de reacții 
adverse în cazul în care consumați 
cantități prea mari de pudră, sau în 
cazul în care aveți anumite intoleranțe 
la ingredientele lor. 

O dietă bogată în proteine 
poate avea efecte adverse?

Deși dietele bogate în proteine 
fac mușchii să iasă în evidență, acestea 
pot avea, uneori, și efecte adverse, 
dintre care următoarele:

- Leziuni renale - după cca. 1 oră de 
la consumul ridicat de proteine, 
rata de filtrare a rinichilor crește 
cu până la 30%, iar la persoanele 
care suferă deja de leziuni renale, 
rinichii luptă pentru a face față 
la o nouă suplimentare, iar pe 
termen lung se poate agrava o 
posibilă leziune. Însă acest aspect 

când îl batem, îi denaturăm proteinele, 
deoarece, în spuma de albuș, albumina 
(proteina oului), denaturată fiind, 
permite atât încorporarea aerului, cât 
și formarea unor bule rezistente. Dacă 
sunt fierte, proteinele se coagulează și 
se lipesc între ele, iar oul începe să se 
întărească treptat. Interesant, nu?

Surse proteice
Sursele de proteină pot fi de mai 

multe feluri. Nu doar cele comestibile 
se numesc proteine. Mai sunt proteine: 
enzimele, hormonii, anticorpii, 
receptorii, etc. Însă cele care se obțin 
din surse alimentare sunt de două 
feluri:

- Surse de origine animală: carne 
(de vită, porc, pui, curcan, etc.), 
ouă, produse lactate (lapte, 
derivate din lapte);

- Surse de origine vegetală: 
cereale (ovăz, grâu), soia, fructe 
oleaginoase, leguminoase (fasole, 
năut, linte).  

 
Desigur că necesarul de proteine 

se decide pe anumite criterii, cum ar fi 
vârsta persoanei, sexul, condiția fizică, 
obiectivul său (dorește să scadă în 
greutate, să se mențină sau să crească 
în masă musculară), etc. De exemplu, 
un bărbat sedentar are nevoie de 
aproximativ 56 grame de proteină/zi, 
iar o femeie sedentară are nevoie de 
aproximativ 46 grame de proteină/zi. În 
cazul în care persoana dorește să scadă 
în greutate, este indicat să consume un 
total de 25-30% din alimentația de zi cu 
zi, ceea ce înseamnă că ar fi necesar să 
crească cantitatea de proteină/zi. Iar 
pentru o persoană care vrea să crească 
în masă musculară ar fi necesar un 
consum de 1,5 - 2 grame per kg corp.

este valabil în cazul persoanelor 
care deja suferă de anumite 
leziuni, însă în cazul persoanelor 
sănătoase, dietele bogate în 
proteine nu par să aibă efecte 
negative asupra funcției renale. 

- Agravarea acneei - studiile 
efectuate până acum în acest 
caz nu au precizat cu exactitate 
dacă acest mit se dovedește a fi 
real, însă pe baza unor cercetări 
s-a observat că au existat unele 
cazuri în care acneea unor tineri 
s-a agravat în urma consumului 
de proteine din zer, astfel încât 
este posibil ca o dietă bogată în 
proteine să afecteze astfel unele 
zone ale pielii. 

- În ultimii ani, s-a constatat, 
prin cercetări științifice, faptul 
că proteina vegetală ar fi mai 
calitativă decât cea animală, 
chiar dacă aceasta reprezintă o 
sursă “incompletă”, față de cea 
animală, ce conține toți cei 9 
aminoacizi esențiali 
(  histidina, izoleucina, leucina, 
lizina, metionina, fenilalanina, 
treonina, triptofanul și valina);

- La fel, în ultimii ani s-a constatat, 
conform studiilor, faptul că 
proteinele de origine animală 
pot duce la dezvoltarea celulelor 
canceroase, dat fiind faptul că 
accelerează creșterea celulelor 
mai mult decât cele de origine 
vegetală, dar de această creștere 
accelerată pot avea parte și 
celulele canceroase.

                                     
          Popușoi Mara Călina

Clasa 7E

Curiozități despre 
proteine

Proteinele
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 Ursul panda 
gigant 
Panda gigant (Ailuropoda 
melanoleuca), o specie de urs nativă 
Chinei unde sunt considerați o reală 
comoară națională, un supraviețuitor 
al erei glaciare, este acum pe cale de 
dispariție, fiind unul dintre cele mai 
rare mamifere de pe glob. 
Potrivit World Wildlife Fund (WWF), 
în 2016 mai existau doar 1.864 de 
exemplare în întreaga lume din cauza 
pierderii și fragmentării arealelor, 
braconajului și defrișărilor, limitând 
habitatul lor la şase zone muntoase 
din provinciile chineze Sichuan, 
Shaanxi şi Gansu, unde se află 
pădurile de bambuşi. 
 Aspect
Panda uriaș este cunoscut prin 
dimensiunile sale mari (similare cu 
cele ale ursului brun american) și 
aspectul său unic cu pete negre în 
jurul ochilor și urechi negre pe un cap 
alb, fiind protagonist în numeroase 
desene animate şi poveşti este adorat 
de copiii din întreaga lume. 
Fața rotundă, drăgălaşă, ce aduce 
mai degrabă cu a unui ursuleț de 
pluş se datorează obrajilor umflați ce 
sunt de fapt mușchi puternici care le 
permit să mestece chiar și cele mai 
dure tulpini de bambus. 
Datorită apetitului imens pentru 
bambuşi, aceștia au dezvoltat un 
os special numit „pseudo-deget” 
care iese din încheietura membrelor 
superioare și îi ajută la manipularea 
tulpinilor. 
Panda este una dintre speciile de 
urși care au cea mai lungă coadă, ce 
poate ajunge până la 5–6 cm lungime, 
pupile verticale ca pisicile și blana 
groasă ce acționează ca o haină 
pentru a le ține de cald în clima rece 
și umedă a pădurilor de munte. 

Urşii panda pot creşte până la 1,5 
metri lungime, cântăresc până la 150 
de kg masculii, iar femelele 125 kg 
potrivit WWF și trăiesc în jur de 25-30 
de ani. 
 Dietă 
Panda uriaș este clasificat drept 
specie carnivoră, cu toate că dieta 
lor este mai apropiată de cea a 
erbivorelor, acesta hrănindu-se în 
proporție de 99% cu bambus. Dar 
fiindcă panda nu-l digeră prea bine, 
au un esofag și stomac cu pereți 
groși pentru a-l proteja de așchii, 
dar intestine mult prea scurte pentru 
a digera tulpinile; chiar dacă are 
o dietă de erbivor, caracteristicile 
tubului său digestiv seamănă mai 
mult cu ale unui carnivor. 
Urșii panda îşi petrec până la 14 
ore din zi mâncând, un adult având 
nevoie să consume 13-18 kilograme 
reprezentând aproximativ 600 de 
tulpini de bambus în fiecare zi, sărace 
în calorii şi nutrienți.  
În general, mănâncă în poziție 
așezată, dar le place și să guste 
întinși pe spate, 
această plantă dulce cu creștere 
înaltă, pe care ursul panda o 
mărunțește cu ușurință. 
Câteodată nu există suficient bambus 
pentru a susţine apetitul acestor 
animale, iar pentru a-și completa 
dieta urşii panda vor mai consuma 
rozătoare, peşte, păsări, flori și 
animale mici. 
Spre deosebire de alți urși, panda 
gigant nu stochează grăsime și, 
prin urmare, nu hibernează, nu au 
un bârlog și sunt în permanență în 
căutarea hranei. 
 
 În sălbăticie 
În cea mai mare parte a timpului, urșii 
panda sunt singuratici, cu un teritoriu 
de circa 5 kilometri.  
Femela se maturizează sexual abia la 
o vârstă de 5-7 ani și se împerechează 
o dată la 2-3 ani, iar după o perioadă 

de gestație de 100-180 de zile, dă 
naștere la 1 sau 2 pui (deşi al doilea 
de obicei nu supraviețuiește). Se 
crede că mama nu poate produce 
suficient lapte pentru doi pui, 
deoarece nu stochează grăsime. 
Acesta este un factor ce face 
ca înmulțirea lor să fie dificilă și să 
dureze destul de mult. 
La naştere, puii de panda sunt 
complet orbi timp de 50-60 de zile, 
au culoarea roz, cu câteva fire de 
blană albă şi sunt extrem de mici, 
comparativ cu părinții lor, cântărind 
aproximativ 100 de grame, fiind unii 
dintre cei mai mici nou-născuți.  
Puii încep să meargă, cât de cât, 
după 10 săptămâni de viaţă, mănâncă 
bambus la vârsta de 7-9 luni şi 
continuă să fie îngrijiţi până la 18 
luni, după care puiul este lăsat să se 
descurce singur. 
 În captivitate  
Pentru a răspândi gradul de 
conștientizare și a angaja un public 
mai larg în salvarea speciei, China fie 
a dăruit, fie a închiriat panda gigant 
grădinilor zoologice din întreaga 
lume, Beijingul folosind, de asemenea, 
împrumuturile de panda ca monedă 
de schimb diplomatic. 
În prezent circa 300 de exemplare 
sunt în captivitate, Panda uriaș poate 
fi regăsit în grădinile din Australia, 
Austria, Belgia, Canada, Danemarca, 
Finlanda, Franța, Germania, 
Indonezia, Japonia, Malaezia, Mexic, 
Țările de Jos, Rusia, Singapore, 
Coreea de Sud, Spania, Taiwan, 
Thailanda, Regatul Unit și Statele 
Unite. 
Pentru a ajuta la salvarea speciei 
de panda, eforturi sunt depuse 
atât în China, habitatul lor natural, 
cât și în grădinile zoologice din 
întreaga lume, unde sunt încurajați 
să se împerecheze şi sunt hrăniți 
corespunzător. Puii sunt puși în 
incubatoare dacă este cazul și sunt 
hrăniți cu biberonul, nereușind să 

stea singuri, timp de aproape 4 luni.  
Împrumutul de panda de către China 
unor țări precum Spania a făcut 
parte din ceea ce a devenit cunoscut 
sub numele de „diplomația panda”. 
Am avut plăcerea să văd gemenii 
panda născuți pe 4 septembrie 2021 
în grădina zoologică din Madrid, al 
cincilea și al șaselea pui născuți de 
Hua Zui Ba, o femelă panda, și de 
partenerul ei, Bing Xing. 
În momentul efectuării fotografiilor 
acestia aveau 4 luni și nu puteau nici 
măcar să stea singuri pe picioare, 
ceea ce mi-a confirmat încă o dată 
fragilitatea acestei specii. 
 Conservarea 
Distrugerea habitatului natural, prin 
defrișarea pădurilor de brazi,  locul 
de creștere a bambusului, sursa 

principală de hrană a ursului panda, 
și extinderea populațiilor umane sunt 
principalele amenințări la adresa 
panda uriaș. 
Urșii uriași au devenit un simbol 
pentru cei care sunt convinși de 
necesitatea de a proteja natura și 
biodiversitatea. 

Mihalache Evelina Ioana
Mihalache Alexandru Ștefan                                                 

Clasa 6A
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ZÂMBETUL

„Un zâmbet este o modalitate necostisitoare de a-ți schimba 
înfățișarea.”

Charles George Goldon

Zâmbetul este un reflex cerebral, 
care acționează atât la exterior, 
modificând expresia facială, cât 
și la nivel interior, prin stimularea 
creierului de a produce endorfinele, 
cunoscute, de asemenea, și ca 
„hormonii fericirii”. Astfel, conform 
cercetărilor științifice, el reduce 
durerea, atât cea fizică, cât și cea 
de natură emoțională și îi oferă 
„zâmbitorului” o dispoziție mai bună. 
Medicul francez neurolog Guillaume 
Duchenne a afirmat că „un zâmbet 
autentic implică toți mușchii feței”, 
astfel reieșind existența a două 
categorii de zâmbete, și anume 
cel fals, numit și social, respectiv 
cel autentic, sau real. De aceea, 
Guillaume Duchenne caracterizează 
zâmbetul real ca o acțiune a 
cărei durată este de aproximativ 
o jumătate de secundă, acesta 
începând cu formarea unor pliuri 
la nivelul ochilor și extinzându-se, 
ulterior, pe toată fața, cuprinzând 
obrajii și buzele.  Astfel, ne putem da 
seama dacă o persoană ne zâmbește 
din toată inima atunci când surâsul 
acesteia este alcătuit din 17 mușchi, 
printre care și cel al frunții (mușchiul 
occipitofrontalis), cel al pleoapelor 
(mușchiul orbicularis oculi), cel al 
nasului (mușchiul procerus), cel 
al nărilor (mușchiul levator labii 
superioris), cel al obrajilor (mușchiul 
buccinator),  cel al gurii (mușchiul 
masseter), cel al colțurilor gurii 
(mușchiul zigomatic mare), cel al 
gâtului (mușchiul platisma), mușchiul 

ridicător al unghiului gurii/ mușchiul 
canin (mușchiul levator anguli oris), 
mușchiul coborâtor al unghiului 
gurii/ mușchiul triunghiular al buzelor 
(mușchiul depressor anguli oris) sau 
mușchiul risorius (care nu este, însă, 
prezent la toți oamenii).
Zâmbetul social implică, conform 
afirmațiilor lui Guillaume Duchenne, 
numai ridicarea colțurilor gurii, fiind, 
de asemenea, denumit și „zâmbetul 
stewardeselor”.

Este bine cunoscut că prin intermediul 
zâmbetului se pot transmite o mulțime 
de stări sau sentimente. De aceea, 
s-a demonstrat că există mai multe 
manifestări ale zâmbetului fals, cum 
ar fi surâsul cu buzele strâns lipite, ce 
semnifică, de fapt, ascundere a unui 
secret. Rânjetul exprimă deopotrivă 
sarcasm și dispreț, iar zâmbetul în 
colțul gurii înseamnă vulnerabilitate 
și feminitate, în timp ce surâsul cu 
„toți dinții” poate fi atât unul fals, cât 
și unul ce exprimă veselia.

Sârcu Eliza-Maria
Clasa 10C
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CHIMIE



	 Armele	chimice	reprezintă	munițiile,	
dispozitivele	 și	 echipamentele	 ce	 conțin	
substanțe	toxice	care	pot	cauza	vătămări	
grave	 și	 chiar	moartea	 unui	 om	 și	 care	
au	 capacitatea	 de	 a	 contamina	 sursele	
menite să	întrețină	viața	cetățenilor.
	 Deși	 armele	 chimice	 se	 bazează	
pe	 substanțe	 toxice,	doar	unele	 intră	 în	
categoria	 celor	 utilizate	 pentru	 crearea	
armelor	chimice.	Compușii	utilizați	trebuie	
să	fie	foarte	toxici	pentru	a	avea	un	impact	
semnificativ	asupra	populației,	dar	ușor	
de	 utilizat.	 În	 plus,	 substanța	 chimică	
trebuie	să	poată	rezista	căldurii	care	se	
formează	atunci	când	este	livrată	într-un	
obuz,	o	bombă	sau	o	mină.	Trebuie	să	fie	 
rezistentă	 la	 apă	 și	 la	 oxigenul	 din	
atmosferă	 pentru	 a	 fi	 eficientă	 atunci	
când	este	împrăștiată.

CÂND	AU	FOST	FOLOSITE?

	 Armele	chimice	au	fost	folosite	încă	
din	antichitate,	însă	creșterea	producției	
industriale	 de	 substanțe	 chimice	 la	
sfârșitul	 secolului	 al	 XIX-lea	 a	 deschis	
ușa	 pentru	 utilizarea	 mai	 masivă	 a	
agenților	chimici	în	luptă.	Prima	utilizare	
majoră	a	 substanțelor	 chimice	a	 fost	 în	
Primul	Război	Mondial,	în	care	s-a	utilizat	
clorul,	 un	 agent	 care	 produce	 un	 nor	
galben-verzui	 care	 miroase	 a	 înălbitor.	
De	asemenea,	și	fosgenul	a	ocupat	un	rol	
important	în	Primul	Război	Mondial,	ieșind	
în	evidență	prin	mirosul	său	asemănător	
cu	 cel	 al	 fânului	 mucegăit	 și	 fiind	 
responsabil	 pentru	 85%	 din	 decesele	
provocate	 de	 arme	 chimice	 în	 timpul	
Primului	 Război	 Mondial.	 Soldații	 nu	
au	 știut	 că	 au	 fost	 atacați	 cu	 un	 astfel	
de	 agent	 deoarece	 este	 incolor.	 Gazul	
muștar	a	fost	și	el	folosit,	provocând	cel	
mai	 mare	 număr	 de	 victime	 –	 mai	 mult	
de	 120.000	 după	 unele	 estimări	 –	 dar	 a	
provocat	puține	decese	directe	datorită	
aerului	 liber	de	pe	câmpul	de	luptă.	Are	
un	 miros	 puternic,	 asemănat	 cu	 cel	 al	
usturoiului,	al	benzinei	sau	al	cauciucului,	
având	 capacitatea	 de	 a	 cauza	 orbirea	
temporară	a	victimelor.

CE	 TIPURI	 DE	 ARME	 CHIMICE	
EXISTĂ?

	 Substanțele	 toxice	 folosite	 pentru	
realizarea	 acestor	 arme	 chimice	 pot	 fi	
sub	 formă	 lichidă,	 gazoasă	 sau	 solidă,	
agenții	 chimici	 împărțindu-se	 în	 agenți	
sufocanți,	 agenți	 vezicanți,	 agenți	
sangvini,	 agenți	 neurotoxici	 și	 agenți	
psihochimici,	 cei	 din	 urmă	 fiind	 neletali	
și	 având	 proprietăți	 incapacitante,	
halucinogene	și	depresive.	De	asemenea,	
există	 și	 agenți	 meniți	 să	 incapaciteze	
temporar	 o	 persoană	 provocând	 iritații	

la	 ochi,	 gura,	 gât,	 plămâni	 și	 piele,	 cum	
ar	 fi	 gazele	 lacrimogene,	 însă	 acești	
agenți	nu	sunt	considerați	arme	chimice,	
exceptând	 folosirea	 lor	 în	 cadrul	 unui	
război.

• Agenții	 sufocanți	 (clor;	 cloropicrina;	
difosgen;	fosgen)	cauzează	leziuni	în	
principal	 tractului	 respirator,	 iritând	
nasul,	 gâtul	 și	 în	 special	 plămânii.	
Atunci	 când	 sunt	 inhalați,	 lichidul	
secretat	 de	 alveole	 se	 acumulează	
în	plămâni,	sufocând	victima.	Efectul	
agentului	 sufocant	 poate	 fi	 imediat	
sau	poate	dura	chiar	și	trei	ore.

• Agenții	vezicanți	(iperita	(gaz	muștar);	
fosgen	oxima;	lewisita)	sunt	livrați	sub	
formă	 lichidă	 sau	 vapori,	 astfel	 de	
arme	 având	 capacitatea	 de	 a	 arde	
pielea,	ochii,	traheea	și	plămânii.

• Agenții	 sangvini	 (acid	 cianhidric;	
clorura	 de	 cianogen)	 împiedică,	 în	
principal,	 transferul	de	oxigen	către	
celule,	 ceea	ce	duce	 la	deteriorarea	
organelor	 vitale,	 inclusiv	 a	 celor	
ale	 sistemului	 nervos	 central,	
sistemului	 respirator	 și	 sistemului	
cardiovascular,	provocând	sufocarea	
corpului.

• Agenții	 neurotoxici	 (tabun;	 sarin;	

ARME	CHIMICE

https://img.jagranjosh.com/imported/images/E/
Articles/What-are-Chemical-weapons.jpg
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blog/2013/05/chemical-weapons-in-syria-what-
could-the-us-do-about/jcr:content/par/teaser.
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Clasa:	10Csoman;	 ciclosarin)	 derutează	
mecanismele	 prin	 care	 nervii	
transmit	 mesaje	 către	 organele	
corpului.	 Acești	 agenți	 provoacă	
transpirație	intensă,	umplerea	căilor	
bronșice	 cu	 mucus,	 diminuarea	
vederii,	 vărsături,	 convulsii	 și,	
în	 final,	 paralizie	 și	 insuficiență	
respiratorie.	 Apărarea	 împotriva	
agenților	nervoși	necesită,	pe	lângă	
o	 mască	 de	 gaz,	 și	 îmbrăcăminte	
specială	de	protecție.

CUM	NE	PUTEM	PROTEJA?
 
	 Măștile	de	gaze	au	ca	scop	filtrarea	
substanțelor	 toxice	 pentru	 evitarea	
inhalării	 toxinelor.	 Așadar,	 o	 mască	 de	
gaz	ar	putea	fi	utilă	 în	ceea	ce	privește	
protecția	 împotriva	 armelor	 chimice.	
Totuși,	buna	 lor	 funcționare	depinde	de	
protejarea	corectă	a	feței,	care	este	greu	
de	 realizat.	 În	 plus,	 au	 fost	 dezvoltate	
substanțe	 chimice	 care	 pot	 distruge	
capacitatea	acestor	măști	și	care	permit	
trecerea	liberă	a	toxinelor.

MAI	POT	FI	FOLOSITE?

	 Conform	Convenției	privind	armele	
chimice	din	1993,	este	interzisă	utilizarea	
lor	 în	 timpul	 războiului,	 la	 fel	 ca	 orice	
producție,	stocare,	achiziție	și	transfer	de	
astfel	de	arme.	Deși	se	urmărea	eliminarea	
completă	a	majorității	 tipurilor	de	arme	
chimice,	nu	toate	țările	au	renunțat	la	un	
astfel	de	armament.	Albania,	Coreea	de	
Sud,	 India,	 Irak,	Siria	și	Libia	au	finalizat	
distrugerea	 stocurilor	 declarate,	 Siria,	

însă,	 nu	 și-a	declarat	 întregul	 stoc.	 SUA	
plănuiește	 să	 finalizeze	 distrugerea	
armelor	sale	chimice	până	în	septembrie	
2023.

 În	 ultimii	 ani,	 armele	 chimice	
au	 fost	 utilizate	 în	 Siria,	 provocând	
sute	 de	 victime,	 inclusiv	 copii.	 În	 2020,	
un	 agent	 neurotoxic	 „Novichok”	 a	
fost	 folosit	 în	 tentativa	 de	 asasinat	
asupra	 politicianului	 rus	 de	 opoziție	
Alexei	 Navalny	 pe	 teritoriul	 Federației	
Ruse.	 Arme	 chimice	 au	 fost	 folosite	 și	
în	 Malaezia	 în	 2017	 pentru	 a	 asasina	
fratele	 vitreg	 al	 lui	 Kim	 Jeung-On,	 Kim	
Jeung-Nam,	 iar	 în	 Regatul	 Unit	 în	 2018,	
în	tentativa	de	asasinare	a	lui	Serghei	și	
Yulia	Skripal.

 Așadar,	 armele	 chimice	 sunt	
unele	 dintre	 cele	 mai	 periculoase	 arme	
ca	 urmare	 a	 impactului	 pe	 care	 îl	 au	
acestea	 față	 de	 propriile	 noastre	 vieți,	
ieșind	 în	 evidență	 prin	 incapacitatea	
lor	de	a	distruge	clădiri	sau	orice	alt	tip	
de	 infrastructură,	 aspect	 prin	 care	 se	
diferențiază	de	armele	obișnuite.
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Cu toții știm ce reprezintă chimia, 
știința ce studiază structura, compoziția, 
schimbarea și proprietățile materiei și cu 
siguranță am privit măcar odată cerul 
într-o noapte senină văzând o mulțime 
de stele grupate în constelații, printre 
care și Carul Mare, acesta fiind un prim 
contact cu astronomia.

Acestea două suprapuse formează 
astrochimia, domeniul ce studiază 
reacțiile chimice dintre elemente în 
spațiul interstelar. O temă importantă a 
astrochimiei este studiul originii chimiei 
organice, prebiotice, pentru a înțelege 
originea vieții pe Pământ.

În istoria sa, omul a admirat, a vrut 
să cunoască și să explice fenomenele 
cosmice: teorii, zei și monumente au 
fost legate de cosmos pentru a explica 
ceva ce este detaliat în profunzime 
astăzi, datorită acestei științe numite 
astrochimie. Spectroscopia și radioscopia 
sunt principalele tehnici utilizate de 
astrochimiști.

În imaginea de mai sus, galaxia 
gazdă, Calea Lactee, se întinde pe cer 
deasupra peisajului Anzilor chilieni, 
unde este localizat primul observator 
astronomic  ESO. Putem admira un 
minunat joc de culori pe cer, pe care 
din oraș nu-l vedem, din cauza poluării 
luminoase ce obturează lumina stelelor. 
De aceea astrochimia observațională 
trebuie practicată dintr-un loc foarte 

puțin iluminat spre deloc pentru 
a putea capta întreaga lumină a 
cerului. Astrochimiștii, cu ajutorul 
observatoarelor, studiază formarea, 
abundența și distrugerea moleculelor 
în diferite medii, cum ar fi atmosferele 
planetare, cometele, nebuloase, discuri 
protoplanetare și multe altele.

1. Astrochimia observațională
În principal, moleculele sunt 
observate cu ajutorul undelor 
radio și infraroșii. După lungimea 
de undă în milimetri se stabilesc 
multe caracteristici ale speciilor 
moleculare ionice și neutre. Pentru 
asta se folosesc echipamente ce au 
o rezoluție unghiulară foarte bună 
permițând identificarea unui număr 
mare de molecule și cartografierea 
moleculelor prebiotice.

În imagine putem observa Nebuloasa 
Orion, cunoscută și ca Messier 42. 
Aceasta este o nebuloasă de reflexie din 
constelația Orion, fiind una dintre cele 
mai strălucitoare de acest tip, putând fi 
văzută și cu ochiul liber în timpul nopții. 

Ea a dezvăluit procesul formării stelelor 
și a sistemelor planetare aflate în jurul 
lor, din nori de gaz și praf. Astrochimiștii 
au putut observa în mod direct discuri 
protoplanetare (discuri circumstelare 
constituite din gaze și din praf), pitice 
brune, mișcări intense și violente de gaz 
precum și efecte ale ionizării fotonilor în 
jurul stelelor masive din nebuloasă.

2. Astrochimia teoretică
Principala provocare a astrochimiei 
teoretice este de a descifra 
complexitatea reacțiilor chimice 
ce se desfașoară pe suprafața 
particulelor și a boabelor de praf. 
Două dintre aspectele studiate în 
astrochimie teoretică sunt:

Evoluția chimică a norului 
molecular pe baza concentrațiilor 
atomice inițiale și a caracteristicilor 
fizice;

Principalele reacții chimice ce 
au loc în atmosfera unei planete la 
o altitudine prestabilită;
Prin  observații amănunțite, se 
dezvoltă teorii si modele pentru a 
descrie diferite scenarii chimice 
sau fizico-chimice.

3. Astrochimia experimentală
Aceasta investighează prezența, 
formarea și supraviețuirea 
moleculelor în diferite medii. 
Cercetarea se realizează prin 
intermediul experimentelor de 
laborator, în care moleculele simple 
sunt procesate, formând molecule 
prebiotice. Materia este studiată în 
stare gazoasă și condensată.                                                         

a) Experimente ce implică 
starea gazoasă: Mediile 
ce conțin specii chimice 
în fază gazoasă, ca 
atmosfera planetelor, 
comete și componența de 
gaz din mediul interstelar 
sunt simulate și studiate.

b) Experimente ce implică 
faza condensată: Se 
studiază medii ce se află 
la temperaturi scăzute. 
Aceste temperaturi se 
situează între 10 și 100  
Kelvin.

Hidrogenul alpha – ce este și ce 
importanță are în astrochimie

 H-alfa (Hα) este o linie spectrală 
vizibilă specifică de culoare roșu aprins 
din seria Balmer cu o lungime de undă 
de 656,46 nm în vid. Acesta apare când 
un electron de hidrogen scade de la al 
treilea la al doilea cel mai scăzut nivel 
de energie. Din domeniul spectral vizibil, 
lumina H-alfa este cea mai strălucitoare. 
Are o amprentă semnificativă în domeniul 
astrochimiei datorită numeroaselor 
nebuloase ce emit acest tip de H, putând 
fi folosit pentru a observa caracteristici 
din atmosfera Soarelui, cum ar fi 
proeminențele solare și cromosfera. 
Așa arată Soarele nostru fotografiat cu 
ajutorul unui filtru H-alpha, imaginea fiind 
apoi inversată și fals colorată. Datorită 
acestuia se pot observa petele solare 
(zonele întunecate) și proeminențele, 
plasma ridicându-se deasupra suprafeței 

Astrochimia
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Soarelui, protuberanțele putând atinge 
o mărime de până la 80 de diametre 
pământene.
 În imaginea alăturată este afișat 
spectrul vizibil al luminii emise de hidrogen 
ce conține patru lungimi de undă, 410 nm 
(Hδ violet), 434 nm (Hγ albastru), 486 nm 
(Hβ turcoaz) și 656 nm (Hα roșu). După 
descoperirea lui Balmer s-au constatat  
alte cinci spectre ale hidrogenului, 
acestea având o lungime de undă mai 
scurtă de 400 nm,     apropiindu-se de 
limita de 364,5 nm în ultraviolete. 

Seria Balmer are o importanță 
deosebită în astrochimie, deoarece 
aceste lungimi de undă apar în 
numeroase obiecte stelare datorită 
abundenței hidrogenului în univers, fiind 
văzute mai frecvent în comparație cu 
liniile corespunzătoare altor elemente.

Descoperită de E. E. Barnard în 
1884, Nebuloasa California, cunoscută și 
ca NGC 1499, este o formațiune de emisie 
ce aparține constelației Perseus. Aceasta 
are aproape 2,5° lungime pe cer și un 
diametru de 60 de ani lumină, fiind dificil 
de observat vizual, având o luminozitate 
foarte scăzută. Totuși poate fi văzută cu 
un filtru H-alpha ce izolează linia Hα la 
656 nm sau cu un filtru H-beta ce izolează 
linia Hβ la 486 nm printr-un telescop de 
performanțe medii, sub un cer întunecat. În 
imaginea alăturată se pot observa detalii 
fine în nebuloasă, fotografia fiind făcută   
printr-un filtru H-aplha. NGC 1499 se  
situează la o distanță de aproximativ 1.000 
de ani lumină de Pământ. Fluorescența 
sa se datorează stelei Xi Persei (se vede 
în centrul figurii alăturate deasupra 
nebuloasei) ce este de peste 12.000 de ori 
mai strălucitoare decât Soarele și se află 
la o distanță de 1200 de ani lumină față 
de acesta, este cunoscută și sub numele 
de Menkib. Steaua masivă ionizează 
atomii de hidrogen din nebuloasă fiind 
responsabilă pentru spectaculozitatea 

acestui obiect emblematic de pe cerul de 
noapte.
 Prin urmare, astrochimia 
reprezintă o ramură a astronomiei ce 
înglobează două științe fundamentale: 
chimia și astronomia, analizând 
astfel  comportamentul materiei la 
nivel molecular în diferite condiții din 
spațiu, fiind un domeniu relativ nou, 
care este într-o continuă dezvoltare. Pe 
măsură ce aparatura folosită evolează, 
descoperirile sunt din ce în ce mai vaste 
și mai amănunțite.
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Ce este canabisul?

Termenul „canabis” este 
un termen colectiv pentru 
componentele psihoactive 

derivate din plantele 
de marijuana, adică 

componentele chimice 
care au ca efect principal 
modificarea funcționării 

creierului. 

 Sursa pentru canabis o 
reprezintă planta de cânepă, 
cunoscută de asirieni, egipteni şi 
chinezi.
• Canabisul în istorie
 De când a fost descoperit, 
canabisul a avut mai multe 
întrebuințări, vechii greci și chinezi 
folosind tulpinile pentru a produce 
funii și fibre pentru îmbrăcăminte, 
iar romanii împletind tulpinile și 
transformându-le în funii utilizate 
la construcția corăbiilor.
• Când și de ce este canabisul 

dăunător?
 Alături de celelalte elemente 
componente (alcooli, steroide, 
zaharuri, acizi graşi, etc.) canabisul 
are ca principal ingredient activ 
∆9THC-ul, prescurtat THC. 
 În funcție de produs, 
concentrația THC-ului este mai 
ridicată sau mai scăzută, în 
ultimii 50 de ani aceasta crescând 
îngrijorător în produsele cu 
canabis fabricate ilegal.
 La inhalarea canabisului, 
substanța THC este abosrbită 
repede din plămâni în sânge, 

transmisă apoi către creier și către 
celelate organe. 
 Inhalarea canabisului are 
efecte dăunătoare corpului, cum 
ar fi: palpitațiile, deficiențele de 
atenție, anxietatea, paranoia, 
alterarea capacității de memorare, 
precum și schimbarea stării de 
spirit, acest efect fiind diferit de la 
om la om. 
 Consumul frecvent de canabis 
poate determina dependența de 
această substanță. 
• Utilizarea medicinală
 Deși canabisul este văzut 
ca ceva ilegal și împotriva 
sănătății, în multe țări acesta 
este folosit de mulți ani în scopuri 
medicinale. De exemplu, în SUA, 
canabinoizii sintetici sunt utilizați 
la pacienţii supuşi chimioterapiei 
ca antiemetic (antivomitv) şi în 
tratamentul anorexiei indusă de 
SIDA. 
 De asemenea, în urma 
unor noi cercetări,  s-a  aflat că 
∆9THC-ul poate    fi    folosit  și ca: 
bronhodilatator în astm  (facilitează 

respirația prin relaxarea  mușchilor 
din  plămâni), anticonvulsiviant, 
anxiolitic (ajută la tratarea 
tulburărilor de anxietate), analgezic 
și antiinflamator. În multe țări însă 
încă se discută aprobarea utilizării 
acestuia în scopuri legale.

Burbulea Alexandra
Clasa 7B

Canabisul - drog sau 
medicament?



         Este cunoscut faptul că numărul 
femeilor în domeniile științe, tehnologie, 
inginerie și matematică (STEM) este mic, 
unii spun că este rezultatul neinteresului 
fetelor în domeniile respective, însă  
nu este acesta motivul. Până la urmă 
numărul femeilor în informatică a scăzut 
din 1991.

         Există un studiu din 2012 ce  arată 
rolul discriminării de gen în îndepărtarea 
femeilor de carierele științifice. În acest 
studiu a fost oferită cadrelor didactice 
de la universități, cu activitate intensivă 
în cercetare, cererea de înscriere a unui 
student fictiv căruia i-a fost atribuit 
aleatoriu nume de femeie sau de bărbat. 
S-a observat că profesorii de ambele sexe 
au evaluat studentul masculin ca fiind 
semnificativ mai competent și angajabil 
decât femeia cu aceeași cerere.1

      În concluzie, numărul mic al femeilor 
din domeniile menționate este cauzat 
de prejudecățile misoginiste existente și 
greutatea pe care o întâmpină femeile în 
a le depăși. 

     Femei contemporane cu cariere 
remarcabile în STEM, mai exact în 
domeniul chimiei, care demonstrează că 
nimic nu este imposibil cu talent și muncă 
grea:

     1.    UMA CHOWDHRY | chimie, inginerie 
și știința materialelor

     Uma Chowdrhy s-a născut în Mumbai, 
India, în 1947, anul în care țara ei natală 
a devenit independentă de Marea 
Britanie. A studiat fizică la Universitatea 
din Bombay, de unde a absolvit cu o 
diplomă de licență în științe în 1968. 
S-a mutat în Statele Unite, sperând să 
studieze fizică nucleară la facultate, dar 
a fot atrasă către chimie de doi oameni: 
viitorul ei soț, chimistul Vinay Chowdhry 
și Pol Duwez, chimist de materiale la 
Institutul de Tehnologie din California 
(Caltech), unde aceasta își lua diploma 
de master în inginerie. După ce a absolvit 
1  https://hbr.org/2015/03/the-5-biases-pushing-women-out-of-stem
2 https://www.sciencehistory.org/historical-profile/uma-chowdhry

Caltech în 1970, a lucrat la Ford Motor 
Company pentru o scurtă perioadă 
de timp, apoi a obținut un doctorat în 
știința materialelor de la Massachusetts 
Institute of Technology (MIT) în 1976.                                                                                                 
Anul următor Chowdhry s-a dus să 
lucreze la laboratoarele principale 
DuPont din Wilmington, Delaware, unde 
s-a implicat în multe diferite proiecte de 
cercetare. La început a căutat un mod 
mai ușor de a produce un compus numit 
tetrahidrofuran sau THF, un solvent de 
laborator comun folosit în industrie. 
Mai târziu, ea a făcut cercetări asupra 
ceramicii - materiale precum porțelanul  
care este foarte asemănător, din punct 
de vedere, chimic cu sticla. Ceramica nu 
conduce în mod normal electricitatea și, 
de fapt, este adesea folosită ca izolator 
în dispozitivele electronice. Chowdhry a 
aplicat inteligent chimia pentru a face 
ceramică care conduce electricitatea; în 
plus, ea a reușit să facă ceramică care 
conduce electricitatea chiar mai bine 
decât o fac metalele. Astfel de materiale 
sunt numite supraconductori (materiale 
care nu au rezistență la curentul electric 
la temperaturi apropiate de zero 
absolut) și au multe utilizări potențiale 
în computere, baterii și alte dispozitive 
electrice. Tehnologiile la care a contribuit 
la DuPont fac acum parte din ambalaje 
electronice, fotovoltaice, baterii, 
biocombustibil și multe produse durabile 
care schimbă fundamental modul în care 
folosim lucrurile de zi cu zi.2

      2.   JENNIFER A. DOUDNA | Biochemistry, 
Cell Biology

Doudna s-a născut în 1964, în Washington, 
DC, dar și-a petrecut cea mai mare parte 
a copilăriei în Hilo, Hawaii. Ea și-a obținut 
diploma de licență  în chimie în 1985 de la 
Pomona College, iar doctoratul în chimie 
biologică și farmacologie moleculară 
în 1989 de la Harvard Medical School. 
La Harvard, ea a lucrat la ribozomi sub 
conducerea lui Jack W. Szostak. Ea a făcut 
lucrări post-doctorale pe același subiect 
la Universitatea din Colorado-Boulder 
sub conducerea lui Thomas R. Cech, care 
tocmai câștigase Premiul Nobel pentru 
Chimie în 1989 pentru co-descoperirea 
proprietăților catalitice ale ARN-ului. 

După câțiva ani la Yale, Doudna s-a mutat 
la Universitatea din California-Berkeley 
în 2002 pentru a fi lângă sincrotronul 
de la Laboratorul Național Lawrence 
Berkeley. În prezent, este profesor de 
chimie și de biologie moleculară și 
celulară la Departamentul de Chimie și 
Inginerie Chimică de la Universitatea 
din California-Berkeley. Ea a publicat 
aproape 200 de lucrări de cercetare și 
este co-autor al unui popular manual de 
biologie moleculară. Cu toate acestea, 
Doudna este, fără îndoială, cel mai 
bine cunoscută pentru implicarea sa 
recentă în dezvoltarea unei noi metode 
puternice de editare a genelor, care în 
câțiva ani a revoluționat deja ingineria 
genetică și ale cărei contribuții viitoare 
în medicină  sunt incontestabile. 

3  https://thebestschools.org/magazine/women-in-stem/

 
Metoda se numește „CRISPR/Cas9”. 
CRISPR înseamnă „repetări palindromice 
scurte, în grup, distanțate în mod regulat” 
și este practic o regiune a cromozomului 
bacterian care acționează ca un 
distanțier între diferite regiuni de codare 
sau gene. Cas9 este o enzimă produsă 
de anumite bacterii care acționează 
ca un foarfece, tăind un cromozom în 
regiunea CRISPR. Descoperirea acestei 
perechi de structuri și a modului în care 
acestea funcționează împreună a făcut 
posibil, pentru prima dată, oamenilor de 
știință să contemple „editarea” genelor 
în mod virtual la voință. Făcând echipă 
cu Emmanuelle Charpentier, acum de la 
Universitatea Umeå din Suedia, Doudna 
a publicat o lucrare fundamentală despre 
tehnica CRISP/Cas9 în 2012. De atunci, 
totuși, alte laboratoare au susținut că 
au făcut descoperiri similare în mod 
independent și a existat o cantitate 
considerabilă de dispute juridice cu 
privire la priorități, al cărei rezultat are 
multe implicații importante – nu doar 
pentru Premiul Nobel și alte forme de 
recunoaștere – dar potențial pentru 
întreprinderile biotehnologice care ar 
putea valora într-o zi miliarde de dolari.3

3.  FAIZA MOHAMED AL-KHARAFI | chimie, 
electrochimie și tehnologie

Al-Kharafi s-a născut în 1946, în Kuweit. 
Ea a primit diploma de licență în științe 
în 1967 de la Universitatea Ain Shams 
din Cairo. Și-a luat apoi diploma de 
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master în 1972 și doctoratul în 1975,  de la 
Universitatea din Kuweit. În timp ce era 
încă în școală, ea a ajutat la organizarea 
noului Laborator de Coroziune și 
Electrochimie de la Universitatea din 
Kuweit. După absolvire, a predat la 
catedra de chimie a aceleiași universități 
din 1975 până în 1981, unde a devenit  
șef de catedră în 1984 și profesor 
titular de chimie în 1987. Din 1986 până 
în 1989, a ocupat funcția de decan 
al Facultății de Științe. În 1993, a fost 
numită rector (un birou cunoscut mai 
târziu ca președinte) al Universității din 
Kuweit, pentru a ajuta la reconstrucția 
universității în urma traumei 
Primului Război din Golf (1990-1991).  
 
În activitatea sa științifică, al-Kharafi s-a 
angajat în principal în studiul coroziunii 
în diferite sisteme tehnologice, inclusiv 
sisteme de răcire a motorului, unități 
de distilare pentru țiței și saramură 
geotermală la temperatură înaltă. Ea a 
lucrat, de asemenea, la comportamentul 
electrochimic al unei game largi de 
metale și aliaje metalice, de la aluminiu 
la vanadiu, la cadmiu și la oțel cu emisii 
scăzute de carbon. Mai mult, ea a 
colaborat la descoperirea unei noi clase 
de catalizatori pe bază de molibden, 
care pot fi utilizați pentru a îmbunătăți 
ratingul octanic al benzinei fără utilizarea 
subprodușilor nedoriți ai benzenului. În 
prezent, Al-Kharafi este membru al mai 
multor consilii de administrație, inclusiv 
ale Fundației Kuweit pentru Progresul 
Științei și ale Centrului Kuweit-MIT pentru 
Resurse Naturale și Mediu. În plus, este 
vicepreședinte al Academiei Mondiale de 
Științe.4                                              

                                                                                                                                                       
4. LENE VESTERGAARD HAU | fizica 
materiei condensate, fizică optică și 
chimie

        Hau s-a născut în 1959 în micul oraș 
Velje din Danemarca. Și-a luat licența, 
masterul și doctoratul în fizică, toate de 
la Universitatea din Aarhus. În timp ce 
lucra la teza ei (cu privire la utilizarea 
cristalelor de siliciu ca conductori 
electrici), ea a făcut cercetări timp 
de șapte luni la CERN, lângă Geneva. 
4   https://thebestschools.org/magazine/women-in-stem/

După ce a absolvit în 1991, sa alăturat 
Institutului Rowlands pentru Știință din 
Cambridge, Massachusetts, ca membru 
al personalului științific. Atât la Rowland, 
cât și după ce s-a mutat la Harvard în 
1999, cu o bursă de doi ani, Hau a început 
să lucreze la o pereche de fenomene 
exotice:  condensatele Bose-Einstein 
(BEC), care apar în anumite materiale la 
temperaturi ultra-scăzute (~2 °K), dând 
naștere la proprietăți neobișnuite, cum 
ar fi superfluiditatea; și lumină lentă, 
în care viteza de grup a fotonilor care 
interacționează cu un mediu poate fi 
redusă cu mult sub valoarea familiară c 
- viteza luminii în vid. Cererea inițială a 
lui Hau la Fundația Națională de Știință 
(NSF) pentru a-și finanța munca la BEC 
a fost respinsă pe motiv că experiența 
ei era în fizica teoretică și nu avea 
experiența necesară pentru a face o 
astfel de muncă experimentală dificilă. 

 
Nimic nu a descurajat-o, ea a avansat, a 
câștigat finanțare alternativă și a devenit 
unul dintre primii cercetători din lume 
care a creat un așa-numit BEC „pur” 
dintr-un gaz foarte diluat (spre deosebire 
de heliu-4, care este un lichid). Cu toate 
acestea, ea este cel mai bine cunoscută 

pentru munca sa inovatoare în lumina 
lentă. În 1999, ea și echipa ei de la Harvard 
au folosit un BEC pentru a încetini un 
fascicul de lumină până la șaptesprezece 
metri pe secundă. Doi ani mai târziu, au 
reușit să oprească lumina. În munca sa 
mai recentă, Hau a explorat interacțiuni 
noi între atomii ultrareci, lumină lentă și 
sistemele la scară nanometrică. Se crede 
că noua ei lucrare are un mare potențial 
de a revoluționa o serie de domenii 
diferite, de la energie (celule fotovoltaice, 
biocombustibili sintetici) la forme 
avansate de instrumentare astronomică 
până la calculul cuantic. Hau este în 
prezent profesor de fizică și de fizică 
aplicată la Universitatea Harvard.5

5. SUSAN SOLOMON | chimie atmosferică

    Solomon s-a născut în 1956 în Chicago, 
Illinois. Ea și-a primit diploma de licență 
în chimie în 1977 de la Institutul de 
Tehnologie din Illinois și doctoratul  în 
chimie în 1981 de la Universitatea din 
California–Berkeley. După absolvire, 
Solomon a plecat să lucreze pentru 
National Oceanic and Atmospheric 
Administration (NOAA) din Boulder, 
Colorado, unde și-a petrecut cea mai 
mare parte a carierei. Acolo, ea a lucrat în 
Laboratorul de Aeronomie, Laboratorul 
de Cercetare a Sistemului Pământului, iar 
la momentul pensionării, în 2011, era șef al 
Grupului de Chimie și Procese Climatice. 
În acel an, s-a alăturat Departamentului 
de Științe ale Pământului, Atmosferice și 
Planetare al MIT.  

        În timp ce lucra pentru NOAA în anii 
1980, Solomon a făcut munca pe care se 
bazează în primul rând reputația ei. În anii 
1970, s-a observat că stratul de ozon de 
pe stratosferă – care ecranează radiațiile 
cosmice mortale și de care depinde toată 
viața de pe pământ – se epuiza. Problema 
a fost deosebit de acută în Antarctica, 
dând naștere expresiei „gaura de ozon”.
Solomon și echipa ei de la NOAA au 
început să studieze problema și au venit 
cu ceea ce s-a dovedit a fi mecanismul 
5  https://thebestschools.org/magazine/women-in-stem/
6   https://thebestschools.org/magazine/women-in-stem/

cauzal corect: interacțiunea ozonului 
atmosferic cu clorofluorocarburile 
artificiale (CFC), care erau prezente 
la acea vreme într-o mare varietate 
de agenți frigorifici și propulsoare de 
aerosoli. Pentru a testa teoria, Solomon 
a condus expediții în Antarctica în 1986 și 
1987, realizând personal observații care 
arătau că abundența compușilor de clor 
acolo este de aproximativ o sută de ori 
mai mare decât se aștepta, confirmând 
astfel teoria CFC a etiologiei găurii de 
ozon antarctice. Ca urmare a muncii lui 
Solomon (precum și a lui James Lovelock 
și alții), la sfârșitul anilor 1980 au fost 
semnate mai multe tratate internaționale 
care au eliminat treptat producția și 
utilizarea comercială a CFC-urilor. La 
începutul secolului XXI, devenise clar 
că strategia funcționează - epuizarea 
ozonului stratosferic era inversată. 
Solomon, care este membru al Academiei 
Naționale de Științe și a primit Medalia 
Națională a Științei în 1999, este în prezent 
profesor de chimie atmosferică și științe 
climatice Ellen Swallow Richards la MIT. 6
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Radiochimia este știința care 
se ocupă de studierea materialelor 
radioactive. O mare parte dintre 
elementele tabelului periodic au mai 
mulți izotopi și, de asemenea, mulți dintre 
ei sunt radioactivi, radiațiile emise fiind 
de trei tipuri – alfa, beta, gamma.

În ceea ce privește aceste tipuri de 
radiații, ca o scurtă caracterizare se pot 
spune următoarele:

• radiația alfa – emisie de particule 
alfa de către un nucleu atomic, 
particule care, la rândul, lor sunt 
alcătuite din 2 protoni și 2 electroni. 
În acest caz masa atomică scade 
cu 4 unități în timp ce numărul 
atomic scade cu două unități (fig. 
1).

 Fig. 1 Radiația alfa

• radiația beta – dezintegrare 
radioactivă în urma căreia un 
nucleu atomic emite particule beta 
(electroni sau pozitroni). Radiațiile 
beta sunt folosite pentru a trata 
cancerul de ochi sau de oase și 
sunt folosite și la trasoare (fig. 2). 

   Fig. 2 Radiația beta
• radiația gamma – este 

reprezentată de emisia de energie 
electromagnetică (raze X) din 
nucleul atomic (fig. 3) 

      Fig. 3 Radiația gamma

 Dintre cele 3 tipuri de radiații 
cele mai penetrante sunt cele 
gamma, în timp ce radiația alfa este 
oprită după ce străbate aerul, pe o 
distanță de doar câțiva centimetri, 
putând fi oprită chiar și de o foaie 
de hârtie (fig. 4). 

 Fig. 4 Capacitatea de penetrare a 
diferitelor tipuri de radiații

Radiochimia este o știință relativ 
nouă, bazele acesteia fiind puse la 
sfârșitul sec al XIX-lea, la câțiva ani de la 
descoperirea razelor X.

 
Încă este discutată problema  

suprapunerii între radiochimie și chimia 
nucleară,  neajungându-se   însă   la    consens. 
Această nouă știință a fost recunoscută 
ca atare abia în 1940. Ramurile științelor 
nucleare se întrepătrund de multe ori, 
iar rezultatele obținute prin aplicarea 

tehnicilor nucleare sunt spectaculoase, 
de la construcția detectoarelor de fum 
până la descoperirea de noi elemente în 
sistemul periodic.

Studierea radioactivității (naturale sau 
induse) are nenumărate aplicații practice 
în: 

• istorie și arheologie - datarea 
radiochimică

• geologie și cosmologie - metode 
de analiză bazate pe abundența 
izotopică a elementelor 

• medicină - radiodiagnostic și 
radioterapia bolilor oncologice 

• industrie – bazate pe 
interacțiunea radiațiilor ionizante 
cu materia 

• ecologie - radioactivitatea 
mediului 

• radioanaliză - bazată pe activare 
cu neutroni 

• chimie organică și anorganică - 
studierea  mecanismelor reacțiilor 
chimice în baza radioactivității 
naturale sau induse

• dozimetrie și protecție împotriva 
radiațiilor ionizante

RADIOCHIMIA ȘTIINȚĂ PUȚIN CUNOSCUTĂ
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Radioactivitatea a fost descoperită 
în anul 1896 de Henri Becquerel, iar 
aplicațiile sale practice au fost asimilate 
la scurt timp după publicarea teoriei. În 
anul 1898, soții Curie descoperă poloniul 
și radiul, iar radioactivitatea artificială 
este descoperită de Irene și Frederic 
Joliot-Curie.

Cu toate acestea, teama de radiații 
și radioactivitate, de efectele lor nocive 
a existat și există încă, ca urmare a 
trecutului, când acestea au fost utilizate 
într-un mod negativ, devastator asupra 
ființei umane în momentul fabricării 
și utilizării bombei atomice. Datorită 
acestor aspecte negative, se consideră 
că radiochimia, a căzut într-un „con 
de umbră” deși utilitatea ei este de 
necontestat.

Evenimentele marcate de dezastrul 
nuclear de la Cernobîl au făcut ca 
numărul tinerilor interesați de studierea 
radiochimiei să scadă dramatic și ca 
urmare există un număr mic de specialiști 
în acest domeniu. Necesitatea formării 
specialiștilor în acest domeniu este 
justificată de utilitatea acestei sfere de 
expertiză și a utilității lui în multe ramuri 
de activitate.

Radiochimia și implicit 
radiochimiștii studiază izotopi, lucrând 
cu ei în diferite moduri cu ajutorul unei 
varietăți de radiații:

• Radiație electromagnetică (raze X 
și gamma)

• Particule încărcate – electroni, 
pozitroni, protoni, ioni grei

• Particule neutre – neutroni

O particulă sau cuantum de radiație 
electromagnetic poate ioniza sau 
excita o multitudine de molecule — 
de unde și coeficientul de conversie 
ridicat. Majoritatea experimentelor de 
radiochimie se fac folosind raze gamma 
(cobalt 60) sau electroni de înaltă energie 
(produs de acceleratoarele de fascicule 
de electroni la energii de câțiva MeV).

Radiația de acest ordin este cea 
care este utilizată în aplicații industriale. 
În interacțiunea lor cu materia, aceste 
raze doar se mișcă și produc atomi 
excitați, radicali liberi și ioni. La aceste 
niveluri de energie nu este indusă 
radioactivitate în materialul expus.
De ceva timp a existat un interes mai 
deosebit pentru utilizarea fasciculelor 
de neutroni, a ionilor electroni grei și cu 
energie foarte scăzută (deci mai puțin 
de 0,1 MeV).

În România, radiochimia a fost 
dezvoltată de către Horia Hulubei, 
fizician, doctor al Universității din 
Sorbona, fiind ulterior, cofondatorul 
institutului de fizică atomică de la 
Măgurele, numit astăzi Institutul 
Național de Fizică și Inginerie Nucleară 
„Horia Hulubei”.

În ceea ce privește începuturile 
radiochimiei la Iași, aceasta a fost 
reprezentată de laboratorul înființat în 

cadrul Universității “Alexandru Ioan Cuza” 
de către profesorul Radu Ralea. Între 1964 
și 1966 profesorul Radu Ralea a predat 
cursuri privind utilizarea izotopilor 
radioactivi, câțiva dintre studenții lui 
au devenit recunoscuți specialiști în 
domeniu.

Ulterior, școala ieșeană de 
radiochimie se dezvoltă, înființându-se 
un laborator pentru cercetarea izotopilor 
radioactivi la Institutul “Petru Poni”, de 
această dată fiind implicat profesorul 
Radu Vasiliu.

Odată cu trecerea timpului și a 
descoperirilor din domeniu, utilizarea 
practică a radioizotopilor se extinde în 
medicina umană și agronomie, astfel 
înființându-se și la Iași  laboratoare de 
radiodiagnostic, respectiv laboratoare 
de radioizotopi utilizați în agronomie.
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present și doar atât?, Revista de politica 
științei ți scientometrie – serie nouă, 
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•  Obodovsky I. Chemical Processes under 
the influence of radiation. Radiation 
2019.

• Choppin G. Radiochemistry and nuclear 
chemistry (third edition) 2002

• Pernaa J, Law TW, Ranjan S. The relevance 
of Radiochemistry: Perceptions of the 
futures radiochemists.
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„Pămîntul este leagănul omenirii, 
dar cine ar vrea să își petrecă întreaga 
sa viață în leagăn” scria Konstantin 
Ţiolkovski, vizionarul rus al astronauticii. 
Pământul reprezintă trecutul și prezentul 
nostru, dar oare ce ne rezervă viitorul? 

Cu siguranță v-ați imaginat cel puțin 
o dată cum ar fi să locuim pe Lună. Este 
însă acest gând o reală posibilitate sau 
rămâne o simplă fantezie? 

Ei bine, cel puțin din punct de 
vedere financiar, ne aflăm departe de 
realizarea acestei dorințe. Potrivit BBC, 
doar misiunea spațială Apollo 11 (16-24 
iulie 1969), care a transportat pe Lună 
3 oameni, se estimează că, la vremea 
respectivă,  ar fi costat 28 de miliarde de 
lire (adică aproximativ 32 de miliarde de 
dolari americani).  În prezent, această 
sumă ar însemna peste 350 de miliarde 
de dolari. Conform revistei Forbes, 
pentru a transporta 0,5 kilograme de 
orice substanță în Spațiu, ar costa 
10000 de dolari. Deci, simplul transport 
al unor grupuri mari de oameni este 
foarte costisitor. Dacă luăm în calcul 
restul cheltuielilor, inclusiv valorificarea 
și transformarea resurselor Lunii astfel 
încât locuirea pe suprafața acesteia să 
fie posibilă, se ajunge la sume uriașe, 
momentan greu de atribuit unui singur 
scop. Cu alte cuvinte, problemele de 
natură financiară nu ne permit o optică 
prea optimistă în ceea ce privește 
posibilitatea locuirii pe Lună.  Să vedem, 
totuși, ce are de spus știința despre acest 
subiect. 

Luna este singurul satelit natural 
al Pământului și, dintre cei peste 200 
de sateliți din Sistemul Solar, este al 
cincilea cel mai mare. S-a format acum 
circa 4,51 miliarde  de ani, la puțin timp 
după Pământ. Diametrul ei este de 3476 
km.  Masa este de 81,3 ori mai mică 
decât a Pământului, iar volumul este de 
50 de ori mai mic decât al Pământului. 
Temperaturile pe Lună sunt de cca. 150°C 
pe partea însorită și de -130°C pe partea 

umbrită. Viteza de rotație a Lunii în jurul 
propriei axe este aproximativ egală cu 
viteza de rotație în jurul Pământului. 
De aceea vedem mereu aceeași  față  a 
Lunii. Cealaltă parte este numita Partea 
Întunecată a Lunii. Luna are regiuni plate 
mai întinse numite „mări” și „oceane” 
(Marea Liniștii, Oceanul Furtunilor etc.) 
și lanțuri muntoase cu denumiri similare 
celor de pe Pământ (Alpi, Caucaz, Carpați 
etc.). Atmosfera este practic 
absentă, având o masă 
totală mai mică de 10 tone, 
ceea ce implică lipsa 
protecției împotriva 
meteoriților și 
radiațiilor. 

O primă 
întrebare pe 
care ne-o 
putem pune 
atunci când 
ne gândim 
la cum am 
putea locui 
pe Lună este 
legată de cât 
de prielnice 
sunt condițiile 
de viață. Sunt 
bine cunoscute 
condițiile extreme 
de pe Lună. Pe 
lângă marile variații 
de temperatură și 
atmosfera foarte rarefiată, 
o altă problemă este praful 
lunar. Astronauții care au participat 
la misiunea Apollo 17 (1971-1972) s-au 
plâns de faptul ca praful i-a făcut să 
lăcrimeze și le-a cauzat dureri de gât. 
De asemenea, aerul nu este respirabil pe 
Lună. Din fericire, experimentele Stației 
Spațiale Internaționale vin cu o soluție 
în acest sens. Stația folosește  un sistem 
de reciclare a aerului care ar putea fi 
adaptat pentru Lună. Acesta privește 
plantarea unor plante care emit oxigen 
în sere lunare și apoi trimiterea aerului 

purificat prin capsule speciale. Prin 
urmare, pentru a locui pe Lună, ar trebui 
să trăim în adăposturi. Pe lângă faptul 
că ne protejează de meteoriți, radiații și 
praful lunar toxic, un adăpost etanș ne-
ar permite și să respirăm.

O a doua întrebare este cum vom putea 
obține energie. Pentru a trăi pe Lună, vom 
avea nevoie de o sursă de energie sigură și 
regenerabilă. Deși NASA dezvoltă sisteme 
de generare a energiei potrivite șederilor 
mai lungi pe suprafața lunară, va fi 

nevoie de o infrastructură energetică 
suplimentară. Ne putem gândi 

la energia solară. Ea este 
disponibilă și pe Lună, 

dar noaptea lunară 
este mult mai rece 

și mai lungă decât 
pe Pământ. Prin 
urmare, este 
posibil ca  
multe dintre 
m i j l o a c e l e 
terestre de 
obținere și de 
c o n s e r v a re 
a energiei 
să nu reziste 
m e d i u l u i 
extrem al 

Lunii. Deci, 
sunt necesare 

inovații științifice 
s u p l i m e n t a r e . 

Foarte interesantă  
în contextul discuției 

despre problemele de 
distribuție și management a 

energiei este provocarea lansată 
de NASA, “Watts on the moon”. NASA 

oferă premii de până la 4,5 milioane de 
dolari pentru proiectarea, construirea și 
testarea unui prototip care abordează 
lacunele tehnologice în transportul și 
stocarea energiei.

O altă întrebare se referă la modul în 
care ne vom putea hrăni. O modalitate 
de a asigura o aprovizionare continuă 
cu alimente este expedierea regulată  a 
proviziilor de pe Pământ. Având în vedere 
că această soluție este costisitoare 

și ineficientă, trebuie să ne gândim la 
cultivarea alimentelor în spațiu. În ceea 
ce privește solul lunar, acesta nu conține 
azot reactiv, un mineral care este necesar 
pentru creșterea plantelor. Totuși, în 
2019, cercetătorii au reușit să recolteze 
roșii, mazăre, ridichi și secară din solul 
lunar simulat, cu rezultate promițătoare. 
Un alt obstacol este nivelul ridicat de 
radiații de pe Lună, cauzat de atmosfera 
aproape inexistentă. Radiațiile pun în 
pericol plantele și, drept consecință, ar  
fi necesare sere lunare, cu rol inclusiv 
protectiv. Nu în ultimul rând, trebuie 
să ne gândim la resursele de apă, 
necesare atât consumului de către om, 
cât și udării plantelor. Luna este foarte 
uscată. Misiunea SOFIA demonstrează 
că  Deșertul Sahara are de 100 de ori mai 
multă de apă decât solul lunar. Există 
însă apă în stare de gheață în zona 
polară a Parții Întunecate a Lunii.  În 2020, 
NASA a confirmat că există  molecule de 
apă în zonele Lunii luminate de Soare. 
Asta indică faptul că apa este distribuită 
pe scară largă pe suprafața lunii, lucru 
foarte promițător .

În concluzie, este greu de spus în 
momentul de față, la peste 50 de ani de 
la prima aselenizare,  dacă și când vom 
locui pe Lună. Acest lucru este principial 
posibil, dar în urma unor semnificative 
investiții financiare și a unor viitoare 
inovații științifice, însă oamenii sunt 
optimiști și speră să își atingă acest vis. 
Cum altfel s-ar explica că deja de mulți 
ani există investitori care cumpără teren 
pe Lună?
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Abilitatea de a traversa distanțe mari în 
doar câteva momente sună incredibil. Cu 
toții ne putem imagina ce am face cu așa 
o putere, fie că ar fi bine, rău, în folosul 
lumii sau al nostru, dar cum am realiza o 
asemenea superputere nu este niciodată 
explicat în cultura pop – filme science-
fiction, benzi desenate etc.. În acest 
articol vom discuta despre progresele 
făcute de știință în materie de teleportare, 
cum ar funcționa teleportarea oamenilor 
ca superputere și efectele acesteia și 
posibilitățile folosirii acesteia.

Din păcate, transportoarele din „Star 
Trek” și telepodurile din „The Fly” nu sunt 
doar o posibilitate în viitorul îndepărtat, 
dar poate și o imposibilitate din punct 
de vedere fizic. Un transportor care 
permite unei persoane să călătorească 
instantaneu într-o altă locație ar putea, 
de asemenea, să necesite informațiile 
acelei persoane pentru a călători 
cu viteza luminii – însă acest lucru 
contrazice teoria relativității lui Einstein. 
De asemenea, pentru ca o persoană să se 
teleporteze, computerul teleportatorului 
ar trebui să identifice și să analizeze 
toți cei 1028 de atomi care alcătuiesc 
corpul uman. Adică mai mult de un 
trilion de trilioane de atomi. Această 
mașină minune ar trebui apoi să trimită 
informațiile într-o altă locație, unde o altă 
mașină uimitoare ar reconstrui corpul 
persoanei cu o precizie de neimaginat. 
Ce fel de erori ar putea apărea? Dacă 
moleculele noastre s-ar reconstitui 
chiar și cu un milimetru distanță față de 
poziția inițială a acestora, am „ajunge” 
la destinație cu leziuni neurologice sau 
fiziologice severe. Și definiția „a sosi” 
ar fi cu siguranță un motiv de dispută. 
Persoana transportată de fapt nu ar 
„sosi” nicăieri. Prin urmare, este de la sine 
înțeles că fiecare teleportare bio-digitală 
de succes ar fi un act de crimă și creație. 
Fiecare utilizare ar vedea digitalizarea 

fiecărui detaliu al corpului nostru, 
crearea unei clone genetice complete 
cu toate amintirile, emoțiile, speranțele 
și visele călătorilor. Copia originală ar 
trebui să moară, asta dacă nu ne convine 
ideea de a ne duplica de fiecare dată 
când trebuie să călătorim prin lume… Ca 
și în cazul tuturor tehnologiilor, oamenii 
de știință vor continua cu siguranță să 
îmbunătățească conceptele de bază ale 
teleportării.

Din nefericire, așa cum am menționat mai 
devreme, teleportarea nu este posibilă. 
Chimistul Antoine Lavoisier susține în 
principiul de conservare a masei, că 
materia și energia curg dintr-un loc în 
altul ca apa unui râu. Astfel, materia nu 
poate dispărea dintr-un loc, ca apoi să 
apară în altul. Acest lucru este valabil și 
pentru electronii din orice obiect. Sarcina 
electrică se supune aceluiași principiu 
de conservare clasic, nicio sarcină 
electrică nu poate dispărea brusc pentru 
a reapărea în alta parte. Ce se poate 
face pentru a depăși acest obstacol ar 
fi transportarea atomilor dintr-un loc în 
altul cu viteza luminii. Pentru a realiza 
asta, toată materia obiectului ales pentru 
teleportare ar trebui transformată în 
energie luminoasă. După care, lumina 
va fi trimisă la o destinație selecționată 
precedent, iar obiectul va fi reconstruit 
acolo. Totuși, și această “soluție” 
întâmpină o problemă: după cum spune 
Einstein, într-un gram de materie există 
o energie echivalentă cu cea a unei 
bombe atomice; prin urmare, un obiect 
poate conține energia echivalentă a 
sute de bombe atomice sau chiar mai 
mult. Motivul pentru care nu se întâmplă 
nicio catastrofă este pentru că toată 
această energie este înmagazinată în 
obiectul respectiv. Dacă însă teleportăm 
obiectul prin metoda relatată anterior, 
toată energia încătușată se va elibera, 
cauzând o explozie devastatoare.

     Însă  asta  nu este singura 
posibilitate  de a atinge scopul 
teleportării. O altă metoda de a 
obține teleportarea ar fi folosirea unui 
“replicator”. Pe scurt, ideea constă 
în copierea informațiilor atomilor 
unui obiect ales și rescrierea acestor 
informații în niște atomi din depărtare. 
Apare însă o mică complicație la 
determinarea pozițiilor exacte ale 
atomilor inițiali. Dat fiind principiul de 
incertitudine cuantică, descoperit de 
fizicianul Werner Heisenberg, la nivel 
microscopic, nu putem afla cu precizie 
poziția atomilor când ei au fluctuații 

cuantice. Astfel, stările cuantice ale 
atomilor au proprietatea fundamentală 
de a nu putea fi dublată. Ce înseamnă 
asta? Ei bine, un atom oarecare se află 
într-o stare de superpoziție cuantică, 
adică se află, spre exemplu, atât în 
stânga, cât și în dreapta, în același timp. 
Simplu spus, pentru a dubla o stare 
cuantică, trebuie aflate ponderile celor 
două stări, stânga, spre exemplu de 60% 
și dreapta, de 40%. Totuși, atunci când 
atomul este pus sub observație pentru a 
se măsura acele două numere, starea lui 
de superpoziție colapsează și devine un 
atom clasic, care va apărea fie în stânga, 
fie în dreapta. Odată perturbată starea 
cuantică, ponderile ei inițiale nu se mai 
pot afla prin observarea atomului clasic 
rezultat. În acest mod, starea cuantică 
inițială este imposibil de determinat, 
deoarece prin simpla ei observare, ea se 
distruge. Dar dacă nu putem afla starea 
cuantică inițială, atunci cum o vom 
copia? Foarte simplu. O stare cuantică 
poate fi copiată, dacă nu se află care 
este ea. Asta se poate întâmpla dacă 
se construiește un aparat special care 
copiază direct starea cuantică inițială și 
o rescrie în altă parte, fără ca cineva să 
o știe sau să se fi uitat la ea.

Procesul descris anterior poartă numele 
de teleportare cuantică. Teleportarea 
cuantică s-a dovedit a fi un instrument 
foarte folositor în știința informației 
cuantice. Teleportarea cuantică permite 
dezvoltarea repetoarelor cuantice, o 
tehnologie esențială pentru stabilirea 
rețelelor de comunicații cuantice și, în 
general, cadrul Internetului cuantic.  Un 
astfel tip de teleportare cuantică a fost 
realizată în practică în anul 2004 de 
către un grup de fizicieni americani. Ei 
au reușit să transfere starea cuantică 
a unui atom de beriliu la un alt atom 
de beriliu fără să încalce legile naturii. 
În cursul procesului de transfer, primul 
atom de beriliu a fost distrus, astfel, 
acesta nu este un experiment de clonare, 
ci de teleportare.

Experimentul a confirmat mai multe 

concepte teoretice.
I. Presupunem că cineva ne transferă 

toată starea cuantică a corpului nostru 
și a creierului nostru într-un alt corp. 
După transfer, unde ne găsim noi? În 
primul corp sau în al doilea corp? Acesta 
este un paradox, însă acest fenomen 
paradoxal este explicat în teleportarea 
cuantică. Dacă ne teleportam noi, starea 
cuantică inițială a creierului și a corpului 
este distrusă, iar această stare cuantică 
se regăsește doar în al doilea creier 
(doar în al doilea trup). Nu se știe dacă 
conștiința are de a face cu mecanica 
cuantică, însă,  dacă există cu adevărat 
o legătură, înseamnă că ne vom trezi în 
al doilea creier (din al doilea trup).

II. Teleportarea cuantică se poate face 
și între atomi aflați la milioane de ani 
lumină. Cu toate acestea, teleportarea 
nu este instantanee, deoarece procesul 
are două etape. În prima etapă se scrie 
instantaneu o stare cuantică modificată 
în atomul aflat la milioane de ani 
lumina. Procesul acesta este într-adevăr 
instantaneu, însă nu este suficient pentru 
că starea cuantică nu este cea originală. 
Pentru a reface starea cuantică originală 
la al doilea atom, avem nevoie de un 
mesaj clasic care pleacă de la primul 
atom și ajunge la al doilea atom.

O „călătorie” de acest fel ar dura 
milioane de ani, iar abia la finalul ei 
putem reconfigura al doilea atom în 
forma originală.

Prin urmare, putem spune că 
teleportarea clasică nu este posibilă iar 
cea cuantică a fost realizată, însă aceasta 
reprezintă mai degrabă un transfer al 
stării cuantice.

Experimentele de teleportare încă au 
loc și in zilele noastre. Astfel, în 2021, s-a 
și stabilit un nou record, experții de la 
Universitatea de Știința și Tehnologie din 
Shanghai au reușit să teleporteze fotoni 
pe o distanță de circa 100 de kilometri, 
deschizând calea spre conceperea unor 
sisteme de comunicații cuantice prin 
satelit.
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          Eratostene din Cyrene (276 - 195 î.Hr.) 
a fost matematician (ați auzit de ciurul 
lui pentru numere prime),  poet,  geograf, 
fizician și astronom care a condus Marea 
Bibliotecă din  Alexandria. Era un om 
foarte ocupat!

Dar, ca orice fizician, era predispus 
a face observații valoroase. Astfel, a 
constatat că în momentul solstițiului 
de vară (21 iunie), la ora amiezii soarele 
lumina interiorul unei fântâni din Siena 
(o localitate de pe Tropicul Racului, în 
care se afla întâmplător). Deci razele erau 
perpendiculare pe sol! 

Pentru un om obișnuit, asta n-ar fi 
însemnat nimic. Pentru Eratostene a fost 
un fenomen extraordinar. Cu răbdare, 
anul următor, a măsurat în Alexandria 
(oraș egiptean aflat aproximativ pe același 
meridian ca și Siena) la aceeași dată și 
oră, unghiul pe care îl făcea un turn cu 
razele soarelui. Acesta corespundea cu 
1/50 din 360 de grade. A angajat un om să 
măsoare distanța (cu pasul!) dintre cele 
două localități și a înmulțit-o cu 50. Astfel, 

a aproximat, pentru prima dată în istoria 
speciei umane circumferința Pământului: 
39690 km. Valoarea acceptată actual este 
40008 km și este măsurată cu mijloace 
moderne. 

Nu uitați când are loc acțiunea! Nu 
existau noțiuni ca latitudine, longitudine, 
Tropice, Ecuator, meridiane, paralele 
(toate au fost introduse conceptual de 
Eratostene mai târziu). Da, existau în 
Biblioteca din Alexandria scrieri despre 
forma Pământului, dar fară dovezi 
concrete... Cam asta este măsura geniului 
Eratostene.

 Experimentul pe care vi-l propun 
(fără pretenția de originalitate!) se 
rezumă la măsurarea lungimii umbrei 
unei baghete din lemn (sau orice alt 
material opac), fixate perpendicular pe 
sol. Lungimea baghetei poate fi de un 
metru (pentru simplificarea calculului).

 Măsurătorile se vor face la 
amiază (există programe  NOAA Solar 
Calculator  sau  Solar Calculator  sau 
Stellarium pentru stabilirea exactă a orei 
amiezei astronomice funcție de latitudine) 
în zile de solstițiu sau echinocțiu în două 
localități de pe aproximativ același 
meridian (cu aceeași longitudine). 

Există un site din Grecia care 
organizează în fiecare an legături între 
elevii din diferite țări (http://eratosthenes.
ea.gr/). Vă invit să vă înscrieți școala și să 
participați la concurs (cu premii!).

În figură, EC este lungimea umbrei, 
iar CD este lungimea baghetei. Astfel, 

se poate afla unghiul la centru care 
subîntinde un arc egal cu distanța dintre 
localitățile A și C. Distanța dintre locurile 
unde se fac simultan măsurători (AC) 
se poate măsura cu Google Maps... Prin 
regula de 3 simplă, puteți aloca unghiului 
distanța AC, iar la 360 de grade, puteți 
calcula circumferința Pământului.

Exemplul din figură: 
48.....................5333km
360......................X km

Deci X = 360*5333/48 = 39997,5 km, 
ceea ce nu-i rău!

Dacă doriți să faceți singuri 
experimentul, puteți folosi ca partener 
o școală ipotetică, aflată pe același 
meridian, la Ecuator (în acest caz unghiul 
ar fi chiar latitudinea!).

În Negruzzi, experimentul se tot 
face din 2012 în colaborare cu școli din 
Grecia, Turcia, Finlanda...

În acest an 2022, experimentul a 
fost făcut de elevii clasei a X-a C în ziua 
echinocțiului de primăvară 20 martie. 

 

Succes și solstiții (sau echinocții) 
însorite!

Cazacu Mădălina
Cucu Raluca
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Fie că preferați ceaiul sau cafeaua, 
un lucru este întotdeauna clar: biscuiții 
trebuie să fie prezenți întotdeauna. Eu, 
cel puțin, aș mânca tone de biscuiți 
înmuiați în cafea și tot nu m-aș sătura. 
Însă, cel mai mult mă exasperează 
atunci când biscuitul se înmoaie totuși 
prea tare și, nemaiputând să-și susțină 
propria greutate, se rupe și ajunge să 
se scufunde în băutură, zăcând trist și 
destul de neapetisant pe fundul cănii.

Oare există vreo modalitate de 
a înmuia biscuitul în așa  fel  încât 
să prevină o astfel de catastrofă? 
Răspunsul este destul de simplu, din 
punct de vedere fizic. Biscuitul este 
poros, între firmituri aflându-se goluri. 
Datorită capilarității, acesta devine 
impregnat cu lichid în urma scufundării. 

Capilaritatea vizează capaciatea 
unui corp poros de a atrage un lichid. 
Aceasta apare atunci când forțele de 
adeziune intramoleculară dintre solid 
și lichid sunt mai puternice decât cele 
de coeziune la nivelul lichidului. Astfel, 
capilaritatea poate induce o mișcare 
ascendentă a lichidului, contrară celei 
descendente, determinate de gravitație. 
Gândiți-vă la cum absoarbe sugativa 
cerneala, dacă vreți. 

Problema, în schimb, nu este 
că biscuitul se înmoaie (noi defapt 
asta căutăm), ci că se poate rupe, 
mai ales în cazul când băutura este 
fierbinte. Lichidul la o temperatură 
înaltă pătrunde printre granulele de 
amidon, dizolvând astfel zahărul dintre 
acestea și făcăndu-le să se umfle și să 
se înmoaie. Biscuitul riscă să se frângă 
în mâna noastră în mod subit.  

Răspunsul fizicianului australian 
Len Fisher este cât se poate de simplu, 
cercetarea sa legată de înmuierea 
biscuiților fiind premiată în 1999 cu 
premiul Ig Nobel. Deci, soluția este să 
introducem biscuitul în lichid, nu de sus, 
ci dintr-o parte, la un unghi mic, astfel 
încât suprafața de jos este umezită, iar 
cea de sus este încă uscată. Prin aceasta, 
se asigură susținerea părții umede de 
către cea uscată și se previne așadar 
dezastrul.

Totul se poate rezuma însă într-o 
singură ecuație și anume ecuația lui 
Washburn, pe care unele publicații au 
botezat-o impropriu drept “ecuația lui 
Fisher”:

unde t  este timpul în care un lichid de 
vâscozitate η  și tensiune superficială 
γ  poate să impregneze o distanță L 
într-un material poros, ai cărui pori 

au, în medie, diametrul D. În urma 
determinărilor experimentale, Fisher 
a ajuns la concluzia că această 
ecuație este extrem de precisă pentru 
materiale complexe precum biscuiții. 
Cu ajutorul ecuației se poate prezice 
cam cât anume rezistă diferite tipuri 
de biscuiți în urma înmuierii prin 
modalitatea anterior menționată.

Lucrarea lui Len Fisher a stârnit 
un  foarte  mare  interes,  prin   jovialitatea 
subiectului abordat. Aceasta nu este 
însă singura cercetare a lui Fisher cu 
privire la diverse aspecte ale vieții de 
zi cu zi. În 2003 a publicat un articol 
intitulat “Utilizarea optimă a brânzei 
într-un sandwich cu brânză” care 
a concluzionat că grosimea ideală 
a feliei de brânză depinde de  tipul 
de brânză folosit, iar pe sandwich 
trebuie să fie întins unt, pentru a 
îmbunătăți aroma brânzei. Sunt 
complet de acord.
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Încă de mici, am făcut cunoștință 
cu noțiunea de levitație: trucul favorit al 
magicienilor, un fenomen ce părea a fi de 
natură fantastică. În ciuda așteptărilor 
publicului larg, aceasta reprezintă mai 
mult decât atât: o caracteristică tipică 
supraconductoarelor, materiale ale căror 
rezistență electrică tinde spre zero în 
momentul în care sunt supuse unei răciri 
drastice. [1]

Subiect abordat din ce în ce 
mai des în cadrul fizicii moderne, 
supraconductibilitatea a fost descoperită 
în anul 1911, de către olandezul Heike 
Karmelingh Onnes, în timp ce acesta 
studia proprietățile electrice ale 
mercurului. El a răcit metalul până a ajuns 
la temperatura sa critică (temperatura 
la care un material intră în starea de 
supraconductibilitate) de 4,2 grade Kelvin, 
adică 4,2 grade peste pragul de zero 
absolut. Apoi a aplicat un curent electric 
asupra materialului. Când a deconectat 
sursa de curent, a observat că mercurul 
a reușit să mențină electricitatea primită 
între aceeași parametri, confirmând 
astfel lipsa rezistenței.[1]

Cum putem înțelege acest 
fenomen? Curentul electric este mișcarea 
dirijată a purtătorilor de sarcină 
electrică (de exemplu electronii). Pentru 
a crea o rezistență electrică (tendința 
unei substanțe de a se opune trecerii 
curentului electric) electronii dintr-un 
material trebuie să nu fie controlați, 
având posibilitatea de a se mișca într-un 
mod haotic. În momentul răcirii, electronii 
se cuplează, formând perechi, cunoscute 
și sub denumirea de perechi Cooper. 
Această stare de existență a particulelor 

este foarte stabilă, controlată, aliniată. 
Astfel, comportamentul haotic 
dispare, ulterior și rezistența electrică 
a respectivului material.[2] Aceste 
proprietăți reprezintă bazele unor efecte 
specifice supraconductoarelor abordate 
frecvent în cercetare: efectul Meissner și 
efectul Josephson.

Efectul Meissner este cea 
mai utilizată caracteristică a 
supraconductoarelor și reprezintă 
expulzarea liniilor de câmp magnetic 
de către supraconductori. Simplificat, 
efectul permite levitarea unui magnet 
deasupra unui material aflat în starea 
de supraconductibilitate.[3] Efectul 
Josephon se manifestă prin apariția unui 
curent electric între doi supraconductori 
separați, perechile Cooper reușind să 
traverseze materialul separator.

Această ramură a fizicii reprezintă 
o șansă uriașă pentru dezvoltarea unor 
tehnologii revoluționare pentru societate. 
Printre primele aplicații ale materialelor 
supraconductoare se numără și proiectul 

Maglev, prin care se implementează 
transportul pe baza levitației magnetice. 
Astfel, un tren poate fi făcut să plutească 
deasupra unor supraconductori, într-o 
mișcare în care lipsește frecarea dintre 
acesta și șinele sale. Trenul Maglev a atins 
viteza de 581 km/h. Dezavantajul acestei 
metode de transport este intensitatea 
câmpurilor magnetice create de către 
aparatură, ajungând la nivelul de hazard 
biologic. Astfel, Maglev nu a putut fi 
instaurat la scară largă, acesta existând 
numai în Germania și Japonia, pe distanțe 
reduse (aproximativ 30km).[3]

materialele de factură 
”magică”

Supraconductoarele:
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De asemenea, conceperea 
unor generatoare electrice cu fire 
supraconductoare poate schimba 
semnificativ industria energetică. Din 
moment ce rezistența electrică este 
practic inexistentă, pierderile sunt minime, 
conferind acestor aparate o eficiență de 
peste 99%. În plus, dimensiunile lor sunt 
jumătate din cele utilizate în momentul 
de față. Pentru a combate pierderile, 
supraconductoarele pot fi folosite și 
în fabricarea transformatoarelor și 
a cablurilor de transport a energiei 
electrice. [3]

În domeniul medical, aceste 
materiale sunt folosite pentru imagistica 
de rezonanță magnetică și imagistica 
de rezonanță magnetică nucleară, ele 
înlocuind electromagneții, materiale care 
ar topi aparatura din cauza efectului 
Joule (efectul termic al curentului electric). 
[1]

Marina Statelor Unite a 
utilizat tehnologia oferită de 
supraconductibilitate în detectarea 
minelor și submarinelor. În plus, au 
construit un motor de 5000 de cai putere 
din fire supraconductoare. În viitor, 
aceștia doresc să dezvolte lansarea 
E-bombelor, aparate având scopul de 
a distruge echipamentul electronic al 
inamicului. [3]

Însă, una dintre cele mai interesante 
aplicații ale acestei clase de materiale 
este construirea computerelor cuantice: 
„Astfel de computere sunt compuse din 
biți cuantici sau qubiți. Qubiții, spre 
deosebire de biții clasici de informație, pot 
exista în stări de suprapunere cuantică 
„0” și „1” în același timp. Dispozitivele 
supraconductoare pot imita acest lucru. 
De exemplu, curentul dintr-o buclă 
supraconductoare poate curge în sensul 
acelor de ceasornic și în sens invers 
acelor de ceasornic în același timp. O 
astfel de stare constituie un exemplu de 

qubit supraconductor”, preciza Alexey 
Bezryadin, în cadrul unui interviu pentru 
Live Science. [1]

În consecință, potențialul enorm 
pe care supraconductibilitatea îl are 
în cadrul societății contemporane este 
incontestabil. Însă, chiar și acum, după 
ani de când aceste tehnologii au fost 
concepute, nu au fost implementate 
la scară mondială. De ce? Răspunsul 
se află în condițiile de existență ale 
acestor materiale. Până în prezent, nu s-a 
descoperit o substanță care să prezinte 
proprietatea de supraconductibilitate la 
o temperatură și o presiune apropiate 
de cele ale mediului înconjurător. Există 
două tipuri de supraconductoare: 
cele care au această proprietate la 
temperaturi scăzute și cele care o prezintă 
la aplicarea unor presiuni uriașe.[4] Din 
cadrul primei categorii, cel mai eficient 
material este compusul oxidic pe bază 
de mercur HgBaCaCuO (HBCCO), având 
temperatura critică în jur de 134 K (-139,15 
grade Celsius). [5-6] Cel mai nou material 
supraconductor face parte din cea de 
a doua categorie, prezentând această 
proprietate la temperatura de 15 grade 
Celsius, la o presiune de 267 gigapascali 
(o presiune de cca. 26 de milioane de ori 
mai mare decât presiunea atmosferică 
măsurată la nivelul mării). [7] Acesta este 
o combinație de carbon, hidrogen și sulf, 
formând un cristal sub acțiunea unei 
radiații laser. 

Deși nu s-a descoperit un material 
care poate fi utilizat la nivel industrial, 
posibilele opțiuni nu sunt scoase 
din ecuație. Cercetătorii au ajuns la 
concluzia că hidrogenul, dacă ar putea 
fi adus într-o stare metalică, solidă, 
ar putea reprezenta următorul pas în 
tehnologia supraconductoarelor. Acesta 
este candidatul ideal deoarece are o 
masă atomică mică, dar legături chimice 
extrem de puternice, două trăsături 
necesare în atingerea acestei stări.

Drumul supraconductibilității este 
încă la început, însă acesta reprezintă o 
deschidere către un nou capitol al societății și 
al evoluției acesteia, aducând în imagine unele 
concepte care până acum câțiva ani lumea 
le-ar fi considerat ”o poveste pentru copii”. Se 
va descoperi vreodată substanța perfectă? 
Rămâne de văzut...
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Caracteristicile pendulului de la Colegiul „Costache Negruzzi” 

• Corpul suspendat
• Este reprezentat de un ovoid din oţel cu  în diametru și 

cu o masă de 

• Cablul 

• Este din oţel, având o lungime de  şi o masă neglijabilă 
comparativ cu masa bilei

Jean-Bernard-Léon Foucault a fost 
fizician și astronom, rămânând în 
istoria fizicii pentru experimentul ce 
demonstrează rotația Pământului 
în jurul axei sale. A avut alte 
contribuții la determinarea vitezei 
luminii, inventarea giroscopului și 
descoperirea curenților Foucault.

În anul 1851, Léon Foucault a 
demonstrat mișcarea de rotație a 
Pământului în jurul axei sale, în raport 
cu un sistem de referință inerțial 
prin intermediul unui experiment, 
mai exact un pendul format dintr-un 
fir extensibil de 67 de metri, având 
la capăt o bilă de 28kg și diametrul 
de 18cm. Pendulul era suspendat de 
cupola Pantheonului din Paris, având 
ca asistență și pe Napoleon al III-lea, 
viitorul împărat al Franței. 
Fizicianul și-a început demonstrația 

spunând: ”Acum vă veți convinge că 
Pământul se rotește!”.
Foucault știa (din experimentele 
precedente) că planul de oscilație 
rămâne același, chiar dacă punctul 
de fixare a pendulului se rotește, deci, 
Pământul se rotea sub pendul. La 
acel moment dispozitivul era singurul 
dispozitiv de interior care demonstra 
rotația Pământului.
În cazul mișcării de rotație a 
Pământului e vorba de o situație 
particulară a forței Coriolis. Pământul 
se rotește în jurul axei sale cu o viteză 
mai mare la Ecuator (unde forța este 
mai slabă) decât la Poli, unde forța 
Coriolis crește. Ca urmare, obiectele 
în mișcare în emisfera nordică sunt 
deviate spre dreapta (spre est) și 
invers în emisfera sudică.
Cei prezenți la experiment au putut 
observa cum, la fiecare mișcare a 
pendulului, planul de oscilație se 
rotea în sensul acelor de ceasornic, 
deoarece Parisul este în emisfera 
nordică.
Putem realiza experimentul 
construind un pendul cu un cablu (cu 
cât e mai lung va avea o perioadă de 
oscilație mai mare), la capătul căruia 
legăm un corp mic, dar greu (cu cât e 
mai greu, va avea o inerție mai mare, 
își va menține mișcarea de oscilație 
mai mult timp și vom observa deviația 
aparentă a planului de oscilație).
Pendulul lui Foucault poate fi văzut 
în nenumărate părți ale lumii, 
uneori realizări artistice uimitoare: 
la Deutsches Museum, în Germania, 
unul dintre cele mai mari muzee de 
știință și tehnică din lume, pendulul 
din Palatul Justiției din Bruxelles, 
cel de la Universitatea din Montreal 
(Canada) din Sediul Națiunilor Unite 
(New York), de la Universitatea Oslo 
sau din Palazzo della Ragione Padova 
(Italia).

Pendulul lui Foucault

Pendulul din Pantheonul din Paris
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    Poate fi folosit la experimente 
cu oscilații, pendul gravitațional, 
conservarea energiei mecanice, 
studiul mișcării circulare uniforme, 
dinamica fluidelor… În timpul eclipselor 
de soare se poate verifica efectul 
Jeverdan-Rusu-Antonescu (se modifică 
valoarea perioadei pendulului, deci o 
anomalie a accelerației gravitaționale) 
și efectul Allais (modificarea planului 
de oscilație în timpul eclipselor de 
soare).
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• Coordonatele amplasamentului

•  latitudine N ( )

•  longitudine E ( )

• Acceleraţia gravitaţională

• 
, unde 
A = 0.005 302 4
B = 0.000 005 8
L = latitudinea
H = înălţimea deasupra nivelului mării

• Colegiul Negruzzi fiind situat la o altitudine de , putem 
calcula cu exactitate valoarea acceleraţiei gravitaţionale 

• Perioada pendulului
• Având la dispoziţie lungimea cablului şi valoarea acceleraţiei 

gravitaţionale, putem calcula perioada oscilaţiei armonice

• 

• Deviaţia maximă unghiulară

• 

• Amplitudinea oscilaţiei

• 

• Rotaţia planului de oscilaţie

•  pe zi siderală
•  pe oră
•   necesare pentru o rotaţie completă         

( )
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Te-ai așezat la coadă la un roller 
coaster și ești printre puținii rămași 
care pășesc cu mult curaj pe platforma 
metalică de îmbarcare. Cu stomacul în 
gât, inima sărind din piept, te așezi în 
“mașina de țipat” și cauți cu disperare 
cât mai multe hamuri de siguranță, 
singurele care te pot salva de un 
dezastru total.

Pe măsură ce urci încet panta cu 
țăcănitul metalic în urechi, vezi virajele 
și buclele ce vor urma, unele inversate, 
și realizezi cu stupoare că nu poți da 
timpul înapoi și ești fără scăpare.…dar 
oare ești cu adevărat în pericol?

Vom descoperi cum plimbările 
prin parcurile de distracție simulează 
pericolele, utilizând legile fizicii, dar 
păstrând călătorii în siguranță.

Dar să ne întoarcem puțin în 
timp...

	 În Rusia, venirea iernii aducea în 
afară de un frig necruțător și distracția, 
astfel că rușii construiau în majoritatea 
orașelor schele înalte din lemn, cu o 
scară pe o parte și o pantă abruptă 
pe cealaltă parte, acoperită de un 
strat de zăpadă pe care alunecau cu 
sănii. Se poate spune că predecesorul 

roller coaster-ului datează din Rusia 
secolului 15, fiind reprezentat de o 
sanie ce aluneca pe pante de gheață 
denumite atunci Munții Ruși.
	 Adevăratul succes al acestor roller 
coasters, (strămoși ai „coasterelor” 
moderne), va veni după înfrângerea 
lui Napoleon și ocuparea Parisului de 
către trupele rusești. Astfel, în 1817, 
primul roller coaster a fost construit în 
Franța sub denumirea  „Les Montagnes 
Russes à Belleville” - „Munții ruși din 
Belleville”, noutatea acestuia constând 
în utilizarea cărucioarelor echipate 
cu roți ghidate, adaptate la climatul 
francez.

	 La Marcus Edna Thompson 
cunoscut drept „Părintele gravitației”, 
a construit în 1884 primul roller coaster 
operat comercial, Switchback Railway, 
în Coney Island, și a fabricat roller 
coasters pentru parcuri de distracție 
din întreaga lume.

In prezent...
•	 Recordul pentru cel mai înalt 

roller coaster din lume este detinut de 
Kingda Ka (Six Flags Great Adventure, 
New Jersey Statele Unite) deschis în 
2005, având o înălțime de 139 metri 

(similară unei clădiri de 45 etaje), cu 
un sistem hidraulic de propulsie ce 
accelerează de la 0 la 206 km/h în 3,5 
secunde, cursa durând 50,6 secunde. 

•	 Cea mai rapidă pistă din lume 
este Formula Rossa (Abu Dhabi 2010, 
Emiratele Arabe Unite) proiectată sub 
forma celebrului circuit de curse de 
la Monza, ce accelerează până la 240 
km/h în 4,9 sec, te umple de adrenalină 
maximă timp de 1 minut și 33 secunde. 
Datorită vitezei și a riscului de 
coliziune cu particulele aeriene sau 
insecte, pasagerii sunt obligați să 
poarte ochelari de protecție.

Și totuși, cum de coasterul rămâne 
pe șine la o viteză foarte mare în curbe 
strânse și cum de pasagerii nu cad din 
ele ?... 

Designul roller coaster-urilor este 
un alt aspect important și necesită 
cunoștințe aprofundate ale legilor 
fizicii pentru a îmbunătăți confortul 
pe parcursul călătoriei și pentru a 
minimiza riscurile. 

O cursă cu roller coaster începe 
prin ridicarea trenului cu ajutorul 
unui mecanism cu lanț care-l trage în 
sus, fără ca ulterior să se mai adauge 
energie externă. În punctul cel mai 
înalt al traiectoriei, trenul are o energie 
potențială maximă. Din momentul în 
care începe coborârea, trenul cade 
sub acțiunea forței gravitaționale, 
iar toată energia stocată inițial este 
transformată în energie cinetică, ceea 
ce va determina urcarea trenului pe 
următoarea pantă, păstrând senzația 
de viteză și o stare de imponderabilite. 
De fiecare dată când trenul urcă o 
pantă crește energia sa potențială 
și scade energia cinetică, ceea ce 
face ca în partea de sus a traiectoriei 

trenul să se miște mai încet și mai 
repede în partea de jos. Pe parcursul 
deplasării trenului are loc o conversie 
permanentă între energia potențială 
și cea cinetică, suma dintre energia 
cinetică și cea potențială rămânând 
constantă în orice moment al mișcării.

Conform primei legi de mișcare a 
lui Newton sau principiul inerției: “un 
obiect tinde să își păstreze starea 
de repaus sau de mișcare rectilinie 
uniformă atât timp cât asupra lui nu 
intervin cauze exterioare care să-i 
modifice starea”. 

Rezistența vântului sau frecările 
dintre roți și șine de-a lungul căii 
de rulare sunt singurele forțe ce îl 
pot încetini, iar schimbările date de 
modificarea vitezei, direcție, virajele 
bruște, pornirile sau opririle fac 
plimbarea atât de palpitantă.

A doua lege a mișcării a lui 
Newton: spune că atunci când o forță 
acționează asupra unui obiect, va 
determina accelerarea obiectului; cu 
cât este mai mare forța care acționează 
asupra unui obiect, cu atât este mai 
mare accelerația imprimată acestuia.

Această lege poate fi scrisă ca 
F=ma, unde F reprezintă forța aplicată, 
a este accelerația, iar m reprezintă 
masa obiectului asupra căruia se 
aplică forța

Do-Dodonpa (Fujiyoshida, Japonia) 
a fost renovat în 2017 pentru a se 
adăuga o buclă verticală, atingând 
astfel viteza de180 km/h în 1,56 secunde 
cu o forță gravitațională de 4,3 g. 

Cea mai terifiantă dar sigură 
metodă de entertainment – 

roller coaster-ul

Roller coaster
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Atunci când ești într-un roller 
coaster asupra ta acționează mai 
multe forțe: forța gravitațională, 
orientată totdeauna pe verticala 
locului, forța normală perpendiculară 
pe pistă, forța de accelerare, forța de 
frecare dintre roți și șine și forța de 
rezistență cu aerul.  

Forțele de frecare și de rezistență din 
partea aerului sunt cele responsabile 
cu oprirea, în cele din urmă, a roller 
coasterului. Forțele de greutate și de 
accelerare sunt responsabile pentru 
senzațiile pe care le ai când te afli în 
partea de sus a unui ”loop”, gravitația 
te trage în jos, iar forța de inerție 
spre exteriorul traiectoriei, dându-ți 
impresia de imponderabilitate.  

La  curbe, experimentezi o accelerație 
datorată atât unei modificări a vitezei, 
cât și schimbării de direcție. Atunci 
când coasterul se deplasează printr-o 
buclă circulară cu o viteză constantă, 
accelerația se numește centripetă și 
este orientată spre centrul cercului. 
Dacă bucla pe care se deplasează 
coasterul este necirculară, iar viteza 
nu este constantă, accelerația 
coasterului are două componente: o 
componentă care este îndreptată spre 
centrul cercului  - centripetă (ac) și este 
determinată de schimbarea direcției 
vitezei, iar a doua componentă este 
tangentă la pistă (fie în sens opus, 
fie în aceeași direcție cu direcția de 
mișcare a coasterului) – (at ) și este 
determinată de modificarea valorii 
vitezei. Componenta tangențială a 
accelerației este direcționată în sens 
opus direcției de mișcare a coasterului 
pe măsură ce viteza sa scade (la 
urcarea spre vârf) și în aceeași direcție 
cu mișcarea  coasterului pe măsură ce 
viteza sa crește (la coborâre). În partea 
de sus și de jos a buclei, accelerația 
este centripetă,  orientată spre centrul 
cercului, astfel că sus, ac  are sensul în 
jos, iar în partea de jos, are sensul în 
sus. 

•	 Roller coaster-ul TMNT Shellraiser 
(American Dream, New Jersey Statele 
Unite) deține recordul pentru cel mai 
abrupt roller coaster din lume, cu 
o cădere verticală de 121,5 de grade, 
datorită căruia se obține senzația de 
imponderabilitate absolută pentru 
câteva secunde. A depășit Takabisha 
(Fuji-Q Highland Park, Fujiyoshida, 
Japonia - poza) cu doar jumătate de 
grad. 

•	 The Smiler (Alton Towers, Regatul 
Unit) este un roller coaster din oțel 
deschis în 2013 și deține recordul 
mondial pentru cele mai multe 
inversiuni – 14 la număr.

•	 Steel Dragon 2000  (Nagashima 
Spa Land, Japonia) este până în 
prezent cel mai lung roller coaster din 
lume, respectiv 2479 m.

Industria parcurilor de distracție a cunoscut o creștere semnificativă 
în ultimii ani, mai ales pe seama coasterelor care sunt atent verificate și 
inspectate. Pentru asigurarea securității coasterului, instalația este echipată 
cu un controler logic programabil (PLC, o componentă esențială a sistemului 
informatic al unui roller coaster), ce reglează viteza de deplasare, frânele și dă 
semnale atunci când sunt posibile defecțiuni tehnice sau obstacole.

Cu toate acestea, frica se strecoară în fiecare dintre noi, roller coaster-urile 
având rolul de a ne stârni fiori, de a ne da senzația de pericol chiar și pentru 
câteva secunde; așa că stai relaxat pe spate și bucură-te de plimbare, totul 
este safe!

Mihalache Alexandru
Mihalache Evelina

Clasa 6A
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Globalizarea este un proces prin 
care economiile, culturile și, în 
consecință, societățile la scară 

largă se împletesc prin comunicare 
și schimb. Zorii globalizării au apărut 
odată cu extinderea marilor companii 
dincolo de ţările lor, în piețele externe. 
Produsele lor au fost adesea bine primite 
în străinătate deoarece calitatea a fost 
mult mai bună decât a celor produse 
la nivel local și acest lucru a favorizat 
corporațiile să cucerească piețele 
naționale. Prin urmare, putem spune 
că, având în vedere complexitatea și 
gama sa de influență, globalizarea are 
atât avantaje, cât și dezavantaje, care 
ne afectează pe fiecare dintre noi într-o 
măsură mai mare sau mai mică. Pe de o 
parte, globalizarea presupune contactul 
cu alte produse, tradiții și culturi. De 
exemplu, faimosul lanț de restaurante 
fast-food, McDonald’s, a deschis puncte 
de vânzare în toată lumea și acest 
lucru a adus un nou stil de viață urban 
acelor comunități locale. De asemenea, 

extinderea acestor corporații puternice 
a venit ca ajutor pentru economia ţărilor 
mai puţin dezvoltate. Coca-Cola este, de 
exemplu, una dintre multele companii 
care au creat locuri de muncă în toată 
lumea, nu numai în propriile ramuri, ci și 
în domenii conexe precum în publicitate 
și distribuție. Procesul de marketing 
asupra produselor populare a devenit 
în cele din urmă recunoscut și a inspirat 
trend-uri sau a dat naștere unor modele 
pentru adolescenți, care, la rândul lor, au 
încurajat și mai mult consum. Nu în ultimul 
rând, globalizarea a redus sau chiar a 
șters, în mod considerabil, granițele la 
nivel mondial, ceea ce a dat turismului 
un impuls fără precedent. Acum putem 
călători aproape oriunde, adesea fără 
a fi nevoie de un pașaport, și, pentru că 
vedem locuri noi sau întâlnim oameni 
noi, ne lărgim înțelegerea asupra lumii. 
Devenim astfel conștienți de bogăția și 
varietatea culturală a lumii, în același 
timp dezvoltându-ne simțul toleranței. 
Pe de altă parte, globalizarea are 

dezavantaje care variază de la pierderea 
identității culturale la haos financiar. 
În primul rând, globalizarea ne poate 
împiedica să descoperim culturile şi 
tradițiile locale. De exemplu, atunci când 
călătorim în străinătate, alegem adesea 
să mâncăm produse familiare, ignorând 
gama de produse alimentare locale 
disponibile. Același lucru s-ar putea 
spune despre opțiunile de cazare, așa 
cum deseori alegem să fim înconjurați 
de aceleași comodități de acasă, decât 
să riscăm și să experimentăm stiluri de 
viață diferite. Ba mai mult, mulți tineri 
„urmează exemplul” turiștilor și se răsfață 
cu bunuri și stiluri de viață comercializate 
la nivel global, abandonând moștenirea 
lor culturală pentru totdeauna. De 
aceea, din ce în ce mai des, păstrătorii 
tradițiilor din diverse culturi se dovedesc 
a fi doar bătrânii. Un alt rezultat negativ 
al globalizării este cel economic, 
interdependența dintre diferitele națiuni. 
Un exemplu ar putea fi situația din 
Uniunea Europeană, unde performanța 

negativă a unei țări are un efect direct 
asupra economiei celorlalți membri.  

În concluzie, globalizarea are influențe 
atât bune, cât și rele asupra vieților 
noastre. Și, deși dezavantajele sunt 
periculoase și necesită precauția noastră 
maximă, cred cu tărie că lucrurile bune 
vor prevala. Globalizarea a transformat 
economiile din întreaga lume și a 
influențat mentalități, dar mai mult decât 
atât, ne-a ajutat să descoperim o nouă 
lume a posibilităților. 

Cojocariu Lavinia Elena
Clasa 11A

Cooltura un factor al globalizării



	 Lacul	Baikal	se	află	în	partea	sudică	
a	Siberiei,	în	inima	Rusiei.	Deține	recordul	
de	cea	mai	mare	rezervă	de	apă	dulce	de	
pe	glob	(23000	km³)	conținând	aproximativ	
o	cincime	din	întreaga	cantitate	de	apă	a	
Terrei,	având	și	cea	mai	mare	adâncime	
dintre	 restul	 lacurilor	 din	 lume	 (1637	m).	
Acest	 lac	 este	 de	 origine	 tectonică,	 iar	
în	 adâncul	 său	 s-au	 dezvoltat	 aluviuni,	
cele	cărora	le	datorăm	acum	nivelul	avut	
în	prezent.	Salinitatea	acestuia	este	una	
scăzută,	 având	 cantități	 foarte	 mici	 de	
săruri	 la	 nivelul	 apei.	 Totodată,	 Baikal	
conține	 în	 jur	de	45	de	 insule,	mari	 sau	
mici,	 una	 dintre	 cele	 mai	 mari	 fiind	
Olkhon.	Singura	gură	de	scurgere	a	apei	
din	lac	este	râul	Angara,	un	curs	de	apă	
al	Eniseiului.		
	 Pe	 timpul	 iernii,	 acesta	 poate	 fi	
considerat	 o	 adevărată	 atracție	 pentru	
cei	 ce	 doresc	 să-l	 viziteze,	 fiind	 “învelit”	
de	un	strat	de	gheață	care,	surprinzător	
vorbind,	 nu	 are	 o	 nuanță	 obișnuită,	 ci	
este	 pigmentată	 într-o	 tentă	 turcoaz,	
bizar	 pentru	 un	 astfel	 de	 fenomen,	 nu?	
La	 fel	 de	 surprinzător	 putem	 spune	 că	
este	 și	 traiul	 viețuitoarelor	 găzduite	 de	
apa	lui	Baikal,	astfel	că	acestea	din	urmă	

trăiesc,	 în	 marea	 majoritate	 a	 timpului,	
sub	plapuma	de	gheață	din	timpul	iernii,	
care	 ajunge	 să	 se	 topească	 abia	 la	
mijlocul	verii.	
	 Clima	acestui	lac	este	una	temperat	
-	 continentală,	 având	 o	 vegetație	 și	 o	
faună	 de-a	 dreptul	 unicate,	 cea	 mai	
mare	majoritate	 a	 speciilor	 ce	 viețuiesc	
în	 zonele	 sale	 adânci	 fiind	 specii	 care	
trăiesc	 pe	 un	 anumit	 teritoriu,	 exemple	
putând	fi	 reprezentate	de	omul,	precum	
și	de	către	Foca	de	Baikal.

MISTERELE	CIUDATE	ALE	BAIKALULUI

	 	 	 În	 ciuda	 frumuseții	 și	 unicității	 sale,	
lacul	 prezentat	 nu	 pare	 să	 dețină	
recordul	 de	 cel	mai	 inofensiv	 lac	 de	 pe	
planetă.	 Ar	 putea	 fi	 oare	 o	 bombă	 cu	
ceas?	 Acest	 aspect	 se	 datorează	 mai	
multor	fenomene,	dintre	care	se	remarcă	
prezența	soarelui,	care	strălucește	pe	cer,	
contrar	 gheții	 care	 acoperă	 suprafața	
lacului,	 într-o	 mare	 parte	 a	 anului.	 De	
altfel,	 adâncimea	 lui	poate	cauza	 valuri	
neașteptate,	 ce	 pot	 provoca	 daune	 în	
rândul	bărcilor	ce	aparțin	pescarilor.	De	
asemenea,	 au	 loc	 ocazional	 cutremure	

destul	 de	 severe,	 unul	 dintre	 ele	 fiind	
atât	de	puternic,	încât	a	reușit	să	creeze	
un	nou	golf	 în	Baikal,	 căruia	 i	 se	 spune	
„Golful	Proval”.	Legat	de	adâncul	apei,	este	
considerat	periculos	și	din	cauza	faptului	
că	un	grup	de	scafandrii	au	descoperit	
acolo	 crăpături	 care	 conțineau	 metan,	
ce	 puteau	 oricând	 declanșa	 o	 explozie,	
un	dezastru	ce	poate	creea	noi	cratere	în	
regiune.	
	 	 Un	 alt	 lucru	 descoperit	 pe	 suprafața	
Insulei	Olkhon,	aparținând	de	lacul	Baikal,	
a	fost	o	zidărie	de	piatră,	aparent	straniu	
construită,	 însă	 restul	 informațiilor	 în	
legătură	cu	ea	nu	sunt	 încă	clare	și	nici	
total	 de	 partea	 adevărului,	 deși	 mulți	
au	construit	mituri	pe	baza	acesteia.	De	
exemplu,	 se	 spune	 că	 a	 slujit	 drept	 un	
scut	 de	 apărare	 împotriva	 vrăjmașilor,	
precum	 și	 o	 construcție	 de	 cult.	 Poate	
mai	înfricoșător,	se	spune	că,	în	anul	1982,	
un	grup	de	pescari	au	alertat	autoritățile	
în	legătură	cu	o	descoperire	șocantă	de	
pe	fundul	lacului,	care	a	constat	în	lumini	
puternice	 pornite,	 probabil,	 de	 ființele	
asemănătoare	 cu	 omul,	 găsite	 în	 acea	
zonă,	ființe	pe	care	nimeni	nu	a	reușit	să	
le	prindă.	

	 	 	 	 Marea	 majoritate	 a	 celor	 care	 au	
auzit	aceste	povești	 spun	despre	ele	că	
sunt	 închipuiri,	 dar,	 cu	 toate	 acestea,	
lacul	 Baikal	 are	 cu	 fiecare	 ocazie	 noi	
și	 numeroși	 vizitatori,	 care	 vin	 special	
pentru	a-l	 admira,	 dată	 fiind	 lipsa	altor	
atracții	turistice	în	zona	acestei	ape.

BIBLIOGRAFIE:

https://ro.wikipedia.org/wiki/Lacul_
Baikal;
https://www.youtube.com/
watch?v=CykekaXhZcQ&ab_
channel=CheiaSuccesului;
https://www.britannica.com/place/Lake-
Baikal;
https://www.youtube.com/
watch?v=IFMaNiOlyQk&ab_channel=CeS-
arIntamplaDaca;

Popușoi	Mara	Călina
Clasa	7E

LACUL	BAIKAL Inofensiv	sau,	într-adevăr,	o	
bombă	cu	ceas?
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Suprapopularea - o problemă adevărată?

În contextul provocărilor climatice cu 
care se confruntă omenirea în secolul 
XXI, una dintre cele mai presante dintre 

acestea pare să fie cea a suprapopulării; 
la ora actuală, se estimează că suntem 
7,9 miliarde  de oameni pe Pământ și se 
preconizează că până în 2050 vom fi 9,7 
miliarde. În condițiile epuizării resurselor 
neregenerabile ale planetei noastre 
și a încălzirii globale, care va provoca 
numeroase fenomene meteorologice 
extreme, deșertificarea multor zone 
agricole, ridicarea nivelului mării și, drept 
urmare, întețirea mișcărilor migratorii, 
populația crescândă se pare că va fi o 
problemă din ce în ce mai acută. Tabloul 
este sumbru: sute de milioane de oameni 
strămutați din locurile lor de baștină, 
conflicte violente, scăderea nivelului de 
trai și o recesiune economică severă, 
urmată de un lung declin al întregii 
civilizații planetare. 
 Însă, contrar așteptărilor, viitorul 
nu este așa negru precum l-am conturat 
în paragraful de mai sus. Trecând peste 
tendința multor Cassandre moderne 
de a prevedea numai cel mai nefericit 
deznodământ – să ne amintim că, în 1972, 
membrii Clubului de la Roma au prezis că 
rezervele de combustibili fosili aveau să se 
termine curând, ceea ce nu s-a întâmplat 
nici pe departe, ideea (pe care mulți par 
să o aibă) că populația lumii se va mări 
neîntrerupt și că se poate opri creșterea 
ei numai prin niște măsuri limitative 
radicale este pur și simplu falsă. Pentru 
mare parte din lume, adevărat este fix 
contrariul! În marea majoritate a țărilor 
dezvoltate sau post-comuniste, bilanțul 
natural (diferența dintre natalitate și 
mortalitate) este în scădere continuă, în 
multe dintre ele (printre care și România) 
fiind chiar negativ (mor mai mulți oameni 
decât se nasc, de unde o scădere a 
populației). În alte țări dezvoltate (țări 
dezvoltate însemnând SUA, Canada, 
Australia, Noua Zeelandă, țările Europei 
Occidentale și Centrale, Japonia și 
așa-numiții ,,Tigrii Asiatici”), creșterea 
populației este menținută numai datorită 

aportului de imigranți din state în curs 
de dezvoltare. Și chiar și în acestea 
din urmă, de unde în mod tradițional 
,,provenea” creșterea populației Globului, 
ratele fertilității (numărul de nașteri/
femeie) și ale natalității sunt în scădere 
continuă. De fapt, apogeul creșterii 
populației a avut loc între 1965 și 1970, 
iar de atunci ritmul creșterii a început să 
scadă. În aceste condiții, se estimează 
că în 2100 vor fi 11 miliarde de oameni pe 
Pământ – cei mai mulți care vor exista 
vreodată, la un moment dat, iar din acel 
punct populația va începe să scadă, 
evitând suprapopularea, dar făcând loc 
altor probleme, cum ar fi îmbătrânirea 
populației. Este posibil, de asemenea, ca 
numărul maxim la care vom ajunge să fie 
chiar mai mic și să-l atingem chiar mai 
devreme de 2100 – nu ar fi prima estimare 
greșită făcută în acest sens. 
 Toate acestea sunt o consecință 
firească a dezvoltării economice a întregii 
planete, care a pornit din Europa de Vest 
și a radiat apoi înspre țările și teritoriile 
aflate la ,,periferia” lumii eurocentrice. 
Cum în secolul 20 centrul de greutate 
al lumii a emigrat dinspre Europa spre 
America de Nord (iar de acolo, în secolul 
nostru, probabil că va emigra în regiunea 
Asia-Pacific), creșterea economică și, 
implicit, a nivelului de trai s-a făcut (și se 
va face) simțită în întreaga lume, de unde 
o scădere a natalității la nivel global. Dar 
de ce acest fapt? Nu ar fi mai logic să fie 
fix invers, ca, pe măsură ce nivelul de trai 
și venitul unei familii crește, aceasta să-și 
permită să întrețină mai mulți copii? La 
urma urmei, în ce condiții fac cuplurile 
copii?
 În țările subdezvoltate, unde rata 
mortalității      infantile     (numărul     de     
nou-născuți morți în primul an de viață 
la o mie de locuitori) este ridicată, în mod 
natural cuplurile vor face mai mulți copii, 
pentru ca unii dintre ei să supraviețuiască 
până la maturitate; de asemenea, în astfel 
de țări  nivelul de educație și statutul femeii 
în familie și în societate sunt precare, 
iar mijloacele contraceptive nu sunt 

accesibile. În momentul în care condițiile 
de trai încep să se îmbunătățească, 
atunci mortalitatea scade rapid, însă 
natalitatea rămâne ridicată pentru 
câteva generații – o fereastră demografică 
în care populația crește exploziv. Însă, pe 
măsură ce condițiile de trai continuă să se 
amelioreze, iar drept consecință statutul 
femeii se îmbunătățește, nivelul de 
educație crește și întreținerea unui copil 
devine din în ce în ce mai costisitoare, 
familiile tind să se formeze mai târziu 
(după ce părinții și-au terminat studiile 
universitare și s-au angajat), iar numărul 
de copii scade. În prezent, acest proces, 
de la o societate slab dezvoltată, cu 
natalitate și mortalitate mari la una 
avansată, cu natalitate și mortalitate mici 
(proces denumit ,,tranziție demografică”) 
este definitivat în țările europene, post-
sovietice și nord-americane și în curs 
de desfășurare în restul țărilor. Astfel, 
soluția la problema suprapopulării nu 
ar fi o stopare a creșterii economice, 
precum propun unii dintre criticii cei 
mai vehemenți ai capitalismului, ci, 
dimpotrivă, o menținere a ei, alături 
de măsuri energice pentru a ameliora 
diferențele dintre țările dezvoltate și cele 
în curs de dezvoltare, pentru a îmbunătăți 
nivelul de trai peste tot în lume. Pescarul 
din Indonezia, minerul din Bolivia și 
muncitorul din fabrică din Bangladesh 
au probleme mult mai presante decât 
conservarea mediului și reciclarea; pentru 
ei, supraviețuirea până a doua zi este cea 
mai urgentă grijă. Numai odată ce vor 
începe să trăiască mai bine își vor pune 
problema de a limita numărul de copii pe 
care îl au și de a duce un stil de viață mai 
,,eco-friendly”. 
 Un caz interesant este cel al Chinei, 
care, în anii 70 ai secolului trecut a 
implementat politica radicală a unicului 
născut, cu scopul de a limita numărul 
de copii ai unui cuplu; această măsură 
era necesară fiindcă se preconiza că 
populația va crește alarmant de mult, 
până în momentul în care resursele țării nu 
ar fi fost suficiente pentru a susține atâția 
oameni, ceea ce ar fi dus la pauperizarea 
(sărăcirea extremă) poporului chinez 
(fenomen numit capcană demografică).   
Această politică și-a dat roadele, stopând 
creșterea demografică galopantă a 

acestei țări, însă a provocat o suită de 
alte probleme, printre care un excedent 
masculin de 35 de milioane de bărbați  
(cuplurile preferau să aibă un băiat și 
întrerupeau sarcina când aveau o fată) 
și îmbătrânirea populației. Aceasta din 
urmă apare în țările cu natalitate scăzută, 
în care numărul tinerilor este depășit de 
cel al vârstnicilor, astfel încât o populație 
aptă de muncă tot mai mică trebuie să 
întrețină tot mai mulți pensionari (stare de 
fapt care se regăsește și în România). Iar 
problema cea mai mare în acest caz este 
că, spre deosebire de țările dezvoltate, 
unde ridicarea nivelului de trai a precedat 
îmbătrânirea demografică, China încă 
nu a atins acel punct în dezvoltarea ei 
economică pentru a fi considerată țară 
cu nivel ridicat de trai (deși este un gigant 
economic) .  
 Astfel, în ciuda multor îngrijorări 
cu privire la suprapopulare, adevărul 
este că în următoarele decenii ne vom 
confrunta cu un declin demografic 
sever, care deja a început în multe 
țări, inclusiv în România. Consecințele 
sunt dureroase: mai multă presiune pe 
sistemul fiscal și pe cel medical, pensii 
mai mici, vârsta de pensionare mai 
înaintată și o așa-numită ,,îmbătrânire 
a mentalităților”. Singura soluție se pare 
că ar fi menținerea fertilității la nivelul 
de înlocuire al populației (2.1 copii/
femeie). Este greu de prevăzut cum (sau 
dacă) vom reuși să combatem tendința 
îmbătrânirii demografice, fără însă a 
cădea din nou în cealaltă capcană, din 
care suntem pe punctul de a scăpa, 
anume de cea a suprapopulării. 

Olariu Tudor-Sebastian
Clasa 10B
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MATEMATICĂ



La mijlocul secolului al XIX-lea, 
în 1852, un geograf englez i-a spus 
prietenului său, un student la matematică, 
că sunt folosite cel mult 4 culori pentru 
o hartă care conține granițe de tări sau 
state în așa fel încât nu există două țări 
cu granițe comune și de aceeași culoare.

Matematicianul, pe nume Francis 
Guthrie, a fost impresionat și și-a propus 
să demonstreze acest fapt, încercând 
să coloreze conform regulii expuse 
comitatele Angliei, însă nu a reușit. Astfel, 
după câțiva ani, această problemă 
s-a răspandit printre cercetători. A. 
Cayley, un matematician britanic din 
secolul al XIX-lea și fondator al Școlii 
Regale de Matematică pură, nereușind 
să demonstreze teorema, a propus-o 
Societății Matematice din Londra.

De Morgan a demonstrat faptul că 
nu există o hartă formată din 5 regiuni 
astfel încât să fie două câte două vecine, 
deci poate fi colorată cu patru culori.

A. B. Kempe, un avocat din Londra, 
membru al Societății Matematice din 
Londra, a publicat în 1879 un articol în 
care susține că a demonstrat teorema, 
care suna astfel: 

Presupunem că harta a fost colorată 
cu 4 culori, cu excepția unei regiuni X, ai 
cărei vecini sunt deja colorați în cele 4 
culori (A,B,C,D,..). Astfel, trebuie să găsim 
o modalitate de a schimba culoare unora 
dintre ele fără a afecta restul zonelor. 
„Dacă plecăm din A și nu există un lanț 
către C de țări vecine colorate succesiv 
în roșu și verde, nu este nicio problemă: 
schimbăm culoare lui A în verde, iar zona 
centrală X se poate colora în roșu. Dacă 
există un lanț de la B la D, iar lanțul A-C 
îl blochează pe cel B-D, și atunci lucrăm 
similar pentru B-D,”

Totuși, bucuria acestei demonstrații 
nu a durat decât 11 ani. În 1890, savantul 
Percy John Heawood găsește un graf 
special (o pereche ordonată de mulțimi 
care poate fi reprezentată geometric), pe 
care nu se poate reprezenta algoritmul 
lui Kempe, iar acesta recunoaște că 
demonstrația sa este eronată.

Această teoremă a fost rezolvată în 
anul 1976 de către doi americani, K. Appel și 
W. Haken, Universitatea Ilinois, SUA, (care 
s-au inspirat din algoritmul lui Kempe) 
prin utilizarea unui calculator, o premieră 
în domeniul matematicii, în cadrul unei 

demonstrații prin epuizare. În această 
demonstrație, concluzia este stabilită 
prin împărțirea în cazuri și demonstrarea 
fiecăruia separat. Prima demonstrație 
a avut 1936 de cazuri, realizată de un 
calculator. Cea mai scurtă demonstrație 
cunoscută astăzi are peste 600.

Acestă reușită neobișnuită până 
atunci a stârnit entuziasmul multor 
matematicieni. Totuși, unele voci susțineau 
că nu este o teoremă de matematică în 
sensul clasic. T. Tymoczko, în articolul 
„Problema celor patru culori și semnificația 
ei filozofică” (Journal of Philosoph, 1979) 
declară că teorema exprimă un adevăr 
matematic. Argumentele sale se bazează 
pe imposibilitatea de a verifica manual 
(„cu creionul”) demonstrația, ținând cont 
că nu există un algoritm unic care să 
verifice toate programele posibile pe 
calculator.

A fost prima situație memorabilă 
în urma căreia lumea matematicienilor 
a trebuit să admită existența unor 
demonstrații parțial accesibile omului, 
cât și dreptul calculatorului de a 
contribui în stabilirea adevărurilor 
matematice.

Deși problema a fost inițial una 
de colorare a hărților, cartografii nu 
sunt foarte interesați de ea.  Potrivit 
unui articol al istoricului de matematică 
Kenneth May (Wilson 2002, 2), “Hărțile care 
utilizează doar patru culori sunt rare, 
iar cele care o fac necesită de obicei 
doar trei. Cărțile despre cartografie și 
istoria realizării hărților nu menționează 
proprietatea celor patru culori”. Multe 
hărți mai simple pot folsi și trei culori, a 
patra fiind necesară atunci când există o 
zonă înconjurată de un număr impar de 
altele, care se ating între ele într-un ciclu.

Bibliografie:
https://ro.alegsaonline.com/art/35884
https://ro.wikipedia.org/wiki/Teorema_celor_
patru_culori
https : //www.academia .edu/13920260/
TEOREMA_CELOR_4_CULORI_TEOREMA_
C E LO R _ 4 _ C U LO R I _ D E _ L A _ I S TO R I E _
L A _ D E _ L A _ I STO R I E _ L A _ M AT E M AT I C _
MATEMATIC_%C4%82_%C4%82
http://recreatiimatematice.ro/arhiva/istoria/
RM12002IONESEI.pdf

Vasilachi Ana-Maria
Clasa 9C
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Inegalități
Teorie și aplicații, la nivelul ONM, clasa a 

VII-a

1. Cuvânt-înainte

Inegalitățile sunt relații matematice care stabilesc care dintre două mărimi este 

mai mare și dacă pot fi egale. Acestea apar mai rar la nivelul clasei a VII-a, iar dacă 

apar, nu folosesc idei extrem de complexe, dar, începând cu barajele pentru Lotul de 

Juniori al României și cu clasa a VIII-a, acestea apar destul de frecvent și folosesc 

idei interesante, nu foarte des întâlnite.

2. Probleme introductive

Deoarece învățatul prin descoperire este cel mai eficient, vom găsi în continuare 

câteva probleme ușoare, care prezintă o parte dintre cele mai simple și cunoscute 

inegalități.

1. Începem cu o simplă construcție geometrică.

Avem BC diametru, AD înălțimea din A pe BC, M e mijlocul lui BC. Unghiul BAC e 

unghi înscris în diametru, prin urmare este unghi drept. Notăm cu x lungimea lui BD 

și cu y lungimea lui DC. Se știe că  și că . În triunghiul 

ADM, unghiul din D este drept și, după cum știm că ipotenuza este mai lungă decât 

catetele, obținem că .

Avem aici o demonstrație vizuală a inegalității dintre media aritmetică și 

media geometrică pentru două numere reale, pozitive, distincte (în legătură cu 3.1. 

Inegalitatea mediilor).

2. Știm că pătratele unor numere reale sunt întotdeauna non-negative (adică mai 

mari sau egale cu 0).

Fie a, b, c trei numere reale, pozitive.

(în legătură cu 3.2. Două rezultate anonime, dar foarte folositoare)

3. Teorie

1. Inegalitatea mediilor 

Fie n un număr  natural mai mare sau egal cu 2 și numere reale, 

pozitive. Avem
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unde   este media armonică a celor n numere,  este 

media lor geometrică,  este media lor aritmetică, iar  

este media lor pătratică. Egalitatea are loc dacă și numai dacă toate numerele sunt 

egale.

2. Două rezultate anonime, dar foarte folositoare

Pentru oricare trei numere reale a, b, c avem

, cu egalitate dacă și numai dacă a=b;

, cu egalitate dacă și numai dacă a=b=c.

3. Inegalitatea Cauchy-Buniakovski-Schwarz

Pentru  numere reale, pozitive, cu n număr natural nenul, avem

, cu egalitate dacă și 

numai dacă .

4. Inegalitatea lui Bergström (varianta Bergström a Inegalității Cauchy-

Buniakovski-Schwarz)

Pentru  numere reale, pozitive, cu n număr natural nenul, avem

, cu egalitate dacă și numai dacă .

 4. Aplicații – probleme rezolvate

1. Fie x, y, z trei numere reale pozitive. Demonstrați că 

.

Demonstrație

 

Analog, obținem .

.

Egalitatea are loc dacă și numai dacă (1) și (2) sunt ambele egalități, dacă și numai 

dacă  și , dacă și numai dacă x=y și z=0.

!Observație importantă! Putem aduna două inegalități dacă și numai dacă ambele 

au termeni pozitivi.

2. Fie x, y, z trei numere reale pozitive. Demonstrați că .

Demonstrație

Folosim Inegalitatea lui Cauchy pentru  Obținem

.

Egalitatea are loc dacă și numai dacă .

 5. Bibliografie
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Sper că acest material v-a fost de folos!
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Abstract
Our research deals with calculating the speed of a cat on a road which is full of cars, so that she won’t 
get hit by them. Given the measure of the cars and the road, we must find the minimum speed of the cat 
and also the time she needs to cross the road safely.

The problem
Misty is a sophisticat that was away on some business, and now she is in a big rush to get home. 

In order to get back to the loved ones, she has to cross a road of breadth b. Unfortunately, the road is 
full of cars and she sees no big gaps between them. However, after a quick but thorough analysis, she 
has noticed that all cars run in one stream, and each car has roughly the same width a. Moreover, all 
cars are following each other in a single line, at the same speed (say, v), keeping the same distance 
(say, d) among them.

She is planning to run in a straight line, at a constant speed (say, s), from one side of the road 
to the other. With this thought in mind, she has calculated the right angle (say, θ) that this straight line 
will make with the direction of traffic.

However, being extra cautious and willing to keep her precious fur untouched, she would be 
very thankful if you could help her. She wishes to double check with you her minimum constant speed 
s that she has to run. Also, calculate the crossing time corresponding to s and θ.

We thought of AD as the cat’s trajectory. Thus, we considered the very first case, in which the cars are 
static. Because they don’t move at all (they might be waiting for the traffic light to turn green), the 
fastest way for Misty to go from point  A to the point D is in a straight line, so the angle θ will be equal 
to 90°. Therefore, the distance she will have to run is equal to the width of the road, so b, and the time 
she will have is equal to the time when the traffic light is red. It’s speed will be calculated by the formula 

.  So,  . We have to find the minimal speed of our cat so the time in which 
she can cross the road must be maximal (if the speed increases, the time available for Misty to reach the 
other side of the road decreases).

The second case is represented by an usual image of the road, so when the cars are moving. The three 
rectangles represent the cars that have a constant speed; our Misty must pass to the other side of the 
road between them. Assume AD is the trajectory (straight line) of Misty.
The easiest way for the cat would be to cross the road as in the following image (otherwise, if it crossed 
perpendicularly it would be hit by the car).  Assume Misty starts from point A and ends in the point D:

We tried to include in this graph the positions that the cat will have, while crossing the street. Therefore, 
Misty is represented by the blue dot and its route is starting from point A and ending at point B. In the 
second image, the cat avoids (at the limit) hitting the back corner of the right side of the yellow car (the 
one in front of it) and in the third picture it also avoids any contact with the back corner of the yellow 
car, which is overtaking the cat. In the fourth image, the cat avoids hitting the front corner of the blue car, 
being in front of it. And in the last image, the cat reaches point D, thus crossing the street successfully.
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The notations given in the problem:

a - the width of the car

b - the breadth of the road

d - the distance between 2 cars

v - the speed of the cars

s - cat’s speed

θ - the angle that the cat’s trajectory will make with the direction of traffic

The notations we made:

A - the point where the cat leaves

B - the place where the cat should be, so as to avoid (at the limit) a collision with the yellow car

C - the place where the cat should be, so as to avoid (at the limit) a collision with the blue car

D - the place where the cat will arrive

      
Firstly, we considered a Cartesian coordinate system with the origin B as in the previous image. The 
speed of the cat ( ) has the direction BC, its horizontal component is equal to .  Therefore, the 
horizontal component of the relative speed of the cat (related to the blue car) is: 

Misty passes the danger zone BC in time  if

 0,

where  represents the relative distance of the cat to the blue car, traveled in time .

The width a of the car will be equal to . Therefore, 

.

We will thus replace, obtaining the following relation . So, we deduce that:

s·cos θ - v > 0

where θ falls within the range .

We want to calculate the minimum value of s, the speed of the cat, as the angle θ ranges between 0 and . 
We observe that, in order to obtain this, we have to find the maximum value of the following expression

, with .

We take the forced common factor  in the above expression and get:

.

As

,

there is an unique angle such that  and .

Therefore, tan γ =   , and thus: 

Hence, , and the expression of  becomes:

Then, the maximum of  occurs when  As both, , this means that 
. In conclusion, the minimum constant speed of the cat that guarantees a safe 

crossing of the road must be:

And the right angle needed is 

The corresponding crossing time T  of the entire road, from point A to point D, is:

            

If the cat runs at minimum velocity, then , and thus, 
Therefore,

T =  =  

In conclusion, if Misty runs at minimum velocity, the crossing time of the entire road will be 

The subject could be more relevant to us if we take into consideration two particular cases: 

 

 = 
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I. Misty is crossing a town street          

In this case, the speed of the cars is limited to v = 50km/h 14m/s. We assume that the width of cars is 
a = 2 m, the distance between two following cars is d = 5 m. From the formula for , we obtain:

km/h = 310 m/min 5.20 m/s.

As the average speed of a running cat is 40km/h (Wikipedia), which means that Misty needs 9 seconds 
for each 100 meters, we conclude that our minimum speed from above is realistic.

If the breadth of the road is b = 7 m and Misty runs at minimum velocity, we obtain that the crossing 
time of the entire road is 

and the angle corresponding to the minimum velocity is (see Figure 1)

.

We consider the speed of the cat as a function of ,

Its graph is displayed in Figure 1.

Figure 1. Cat’s velocity s  as a function of  . Here, v = 50km/h,  a = 2 m, b = 7 m, d = 5 m.

We also considered the cases where the constant distance between following cars are d = 10 m and d = 
30 m (to avoid rush hour, for example). 

For d = 10 m, then the minimum cat velocity is smin = 2.72 m/s, the crossing time of the road at minimum 
velocity is  = 2.6 s, and the angle corresponding to the minimum velocity is 78°.

For d = 30 m, then the minimum cat velocity is smin = 0.93 m/s, the crossing time of the road at minimum 

velocity is  = 7.5 s, and the angle corresponding to the minimum velocity is 86°.

This means that, if the cars are further apart, Misty can cross the road almost perpendicular on the 
direction of traffic, at smaller velocities and the corresponding crossing time is larger, as Misty will be 
no longer in a big rush. 

If we consider the time needed to cross the street as a function of θ, T( ) =  , then we obtain 
the graph displayed in Figure 2.

We observe that, the larger the angle  is, the lower time Misty spends on crossing the street.

 

Figure 2. Crossing time T as a function of  . Here, v = 50km/h,  a = 2 m, b = 7 m, d = 5 m.

II. Misty is crossing a motorway            

The speed of the cars on a motorway is v=130 km/h 36 m/s. We assume that the with of all cars is a = 
2 m, distance between following cars is d = 5 m and the breadth of road is b = 7 m.
From the above formula, we obtain that the minimum velocity of the cat must be smin = 13.38  m/s (see 
Figure 3). This is realistic only if Misty is really fast by nature (we can assume that Misty is trained for 
speed). Also, we also get the crossing time of the road at this minimum velocity is  = 0.56 s and the 
optimal angle is  (see Figure 4).
If we now consider that the distance between cars is higher, say d = 10 m, we obtain that:

smin = 7.06 m/s, T  1 s and  78°.

If we consider the speed of Misty as a function of θ, then

.
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Its graph is displayed in Figure 3 below.

Figure 3. Cat’s velocity s  as a function of   Here, v = 130km/h,  a = 2 m, b = 7 m, d = 5 m.

The cat’s crossing time as a function of θ is displayed in Figure 4.

 

Figure 4. Crossing time T as a function of  . Here, v = 130km/h,  a = 2 m, b = 7 m, d = 5 m.

Conclusion

In conclusion, in order for the cat to successfully cross the street, it must have a route determined 
by the trigonometric functions of an unique θ angle. The speed and the time in which it travels the 
street are determined by the measurements of the road and the cars, compared to the angle made 
by the trajectory of the cat on the road. In order to calculate the cat’s minimal speed, we have to 
consider the maximal value of the angle θ. Through some numerical calculations, we come to the 
conclusion that both the cat’s speed and the time of crossing the street can be written in the form of 
trigonometric equations according to θ so that our mathematical cat has a route as safe as possible.

In the case when the cars are static, the cat can cross the street with any speed and any trajectory 
angle which falls within the range , so it can both run, in case of haste, and go for a promenade 
around the city.

Walk slowlyWalk slowly
butbut

never walk backnever walk back
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Pentru a lămuri subiectul dezbătut 
în acest articol, abrevierea de NFT provine 
de la “non-fungible tokens”, mai exact un 
jeton unic, care nu poate fi înlocuit și care 
este achiziționat cu criptomonede, cum 
ar fi arta digitală (desene, muzică, gif-uri).

Presupunând că majoritatea 
persoanelor au aflat de NFT-uri prin 
intermediul rețelelor de socializare, a fost 
aproape șocant faptul că unii oameni au 
ajuns să câștige sume enorme de bani; la 
momentul actual cel mai scump vândut 
este “The Merge”-Pak cu $91.8m; dar, este 
chiar atât de simplu? Răspunsul este 
categoric: Nu!

Pentru a începe un astfel de 
proiect, în calitate de artist sau poate 
doar pasionat de comorile neprețuite 
ale Internetului,  este nevoie de câteva 
săptămâni de cercetare, înțelegere și 
aprofundare al întregului concept de NFT. 
Ar trebui tratat că o materie studiată la 
școală, căci nu este vorba de câteva desene 
colorate ce sunt adorate de public, aici 
a intervenit informatica. Pentru a genera 
un număr atât de mare de caractere 
unice este nevoie de un algoritm care va 
determina, de exemplu, un personaj cu 
accesorii și fundaluri diferite. Dar, munca 
depusă și cunoștințele acumulate nu 
sunt suficiente pentru a avea un succes 
profitabil. De obicei, majoritatea NFT-
urilor remarcate în mediul online au fost 
promovate de persoane publice sau chiar 
organizații. Deși sunt cazuri în care până 
și liceeni au reușit în acest domeniu, este 
dificil fără sponsorizări. De asemenea, 
pentru a putea vinde aceste jetoane 
virtuale, va trebui să îți configurezi un 
portofel digital, iar, pentru asta ai nevoie, 
categoric, de un alt card bancar cu care 
poți efectua tranzacții. Mai interesant de 
atât consider faptul că toate informațiile 
cumpărătorului sunt înregistrate într-un 

blockchain, pentru a dovedi proprietarul 
NFT-ului respectiv.
 

Pot mărturisi din propria experiență 
că nu este tocmai cea mai avantajoasă 
experiență ca artist. Atât timp cât ești elev 
sau student este dificil să găsești destul 
timp liber pentru a te ocupa de un proiect 
precum cel menționat. La început, am 
fost motivată, evident, de popularitatea 
pe care NFT-urile o căpătaseră în anul 
2021, deși acestea existau încă din 2014. 
Așadar, am convenit cu câțiva prieteni 
să ne ocupăm de un proiect ce consta 
în reprezentarea unor câini de rasă 
Dobermann, cu diferite accesorii și 
fundaluri. Desenele la care am lucrat 
pentru aproximativ 2 săptămâni încă 
există, mai mult de atât, aveam plănuită 
ideea de a le posta pe Open Sea, cea mai 
mare piață cibernetică pentru NFT-uri. 
Ne ocupaserăm chiar și de sponsorizări 
și promovări, era totul aproape perfect. 
Însă circumstanțele în care ne aflam la 
momentul respectiv ne-au împiedicat din 
a continua. Pot spune că nu regret, ar fi 
fost, poate, o pierdere de bani și de timp, 
timp pe care l-am investit în activități mult 
mai benefice pentru propria dezvoltare.

Cu toate acestea, încurajez orice 
plan sau dorință în realizarea unui astfel 
de proiect, chiar dacă este greu, chiar 
dacă este cronofag, succesul poate fi 
undeva departe, însă nu există scurtături 
eficiente.
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 CUM PUTEM CUM PUTEM 
SĂ NE PROTEJĂM SĂ NE PROTEJĂM 
DE UN EVENTUAL DE UN EVENTUAL 
ATAC CIBERNETIC?ATAC CIBERNETIC?

ȘTIAȚI CĂ…ȘTIAȚI CĂ…
s-a aprobat ca noul Centru 

Cibernetic al Uniunii Europene sa aibă 
sediul în București?

Probabil ați auzit de securitatea 
cibernetică când vine vorba de 
atacuri cibernetice, adică atunci când 
sunt folosite abuziv informații furate 
cu scopul de a distruge rețelele de 
calculatoare sau de a le perturba. 
Așadar, cu ce ne ajută? Aceasta se 
ocupă de protejarea informațiilor 
personale (parole, fișiere, banii virtuali). 
CIA este ,,reprezentantul” securității 
cibernetice: Confidențialitate (doar 
persoanele autorizate pot accesa 
acele informații), Integritate (se asigură 
că fișierele administratorului nu sunt 
modificate de altcineva) și Acces 
(oricând e nevoie, proprietarul să își 
poată accesa informațiile).

Tipuri de atacuri cibernetice:
1. Data breach - informațiile 

personale sunt preluate de o 
persoană neautorizată și sunt 
dezvăluite (public sau vândute)

2. DOS (Denial of Service)/ DDOS 
(Distributed Denial of Service) 
- spre exemplu un site devine 
suprasolicitat - hackerii trimit un 
flux mare de trafic – astfel acesta 
devine indisponibil

3. Phishing - scamming online; 
acești hackeri pretind că sunt o 
organizație pentru a face rost de 
informații personale, bani

4. Ransomware- administratorului 
i se blochează accesul la datele 
personale - fișiere, parole; pentru 
a redobândi accesul, hackerii cer 
bani, de obicei în bitcoin, pentru 
a fi mai dificil de urmărit

5. Spyware - hackerii urmăresc 
toate detaliile pe care persoanele 
autorizate le folosesc, cum ar fi 
parola/mail-ul de autentificare 
la o rețea de socializare, sau 
detaliile cardului bancar cu care 
efectuează plățile online; aceste 
informații în final vor fi vândute

1. Chiar dacă e-mail-ul, sau mesajul 
pe care l-ați primit de la un străin 
sună tentant și ești curios să vezi 
dacă e real sau e un scam, verifică; 
niciodată nu îți folosi adresa 
personală de e-mail, sau numărul 
de telefon, poți găsi ușor site-
uri care creează adrese/numere 
temporare

2. Mereu să faci copii back-up 
ale datelor; în caz că sistemul 
este afectat de un software 
malițios, mereu să ai la îndemână 
informațiile personale

3. Dacă doriți să descărcați aplicații 
de pe site-uri necunoscute, dar 
totuși vrei ca sistemul să nu fie 
afectat după ce a fost executat 
programul, folosește aplicații ce 
pot carantina eventualul virus 
(ex: Malwarebytes) sau site-uri ce 
verifică siguranța unui fișier (ex: 
VirusTotal)

4. Creează parole puternice, cu 
simboluri, litere mari, cifre; 
încearcă să eviți refolosirea parolei 

5. Nu uita să actualizezi software-ul; 
este important să ai cea mai nouă 
versiune, deoarece conține toate 

remedierile, așadar dacă e un 
virus nou, este posibil ca o fostă 
versiune să nu-l recunoască

6. Fiecare dispozitiv să fie blocat, 
pentru a crea dificultăți unui 
hacker

 Așadar, sistemele care conduc 
serviciile pe care le utilizăm zilnic s-au 
mutat online. Organizațiile de îngrijire 
medicală,rețelele electrice sau băncile, 
se bazează pe tehnologia digitală. 
Comunicarea sau munca la distanță și 
cumpărăturile online au avut o creștere 
semnificativă în timpul pandemiei. 
Dacă nu ar exista protecția cibernetică, 
acestea nu ar putea funcționa 
corespunzător. Spre exemplu, au fost 
atacuri cibernetice care au forțat 
spitalele să amâne procedurile medicale 
urgente, sau din cauza atacurilor 
asupra rețelelor de electricitate, sau a 
rezervelor de apă, a fost pusă în pericol 
furnizarea serviciilor esențiale. Chiar 
dacă tehnologia avansează și devine o 
normalitate pentru noi, în același timp 
și scammerii, hackerii, avansează. Totuși, 
cu cât avansăm, cu atât suntem mai 
pregătiți să luptăm împotriva acestora. 

Ana Maria Acsinte
 Clasa 11A

Securitatea ciberneticăSecuritatea cibernetică: ce este, cum 
ne afectează și cum să ne apărăm de 

viruși
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Computerele cuantice
 La o temperatură extrem de 
aproape de 0 Kelvin, înăuntrul unui 
frigider, se află un dispotiv care 
deține potențialul de a revoluționa 
societatea și de a accelera 
aprofundarea celorlalte domenii 
științifice. Este vorba despre 
computerul cuantic, care are ca 
scop efectuarea unor operațiuni 
de zeci de mii de ori mai eficient 
decât calculatoarele tradiționale, 
folosindu-se de proprietățile fizicii 
cuantice. Acest domeniu, al cărui 
cercetare a apărut la începutul 
secolului trecut, este ramura fizicii 
care se ocupă cu studiul energiei și 
a materiei la cel mai de bază nivel 
cunoscut. 
 În perioada anilor 80’, Richard 
Feynman a hotărât că singura metodă 
de a cerceta evenimentele cuantice 
este cu ajutorul unei simulări, fiind, la 
vremea aceea, imposibile de cercetat 
în realitate. Imediat și-a dat seama 
că, pe măsură ce elabora simularea, 
era imposibil pentru calculatoarele 
tradiționale să mențină pasul cu 
complexitatea calculelor cuantice. 
În anul 1981, a fost introdusă, la nivel 
teoretic, pentru prima oară, noțiunea de 
computer cuantic, drept o unealtă care 
conține elemente de natură cuantică.
 Pentru a înțelege fundamentele 
funcționării unui asemena dispozitiv, 
mai întâi trebuie să înțelegem cum 
funcționează un calculator simplu. 
Acestea, precum majoritatea aparatelor 
electronice, sunt formate din mai 
multe unități de procesare care sunt 
alcătuite din mai multe module, care 
sunt alcătuite din porți logice formate 
din tranzistori. Acestea sunt cele mai 
de bază componente și pot funcționa 
folosind doar două comenzi, anume 
on și off, respectiv trecerea sau oprirea 
informației prin ele. Informația este 
stocată în biți, care pot avea două 

stări, 0 sau 1. Miliarde de astfel de biți 
sunt motivul pentru care calculatoarele 
sunt în stare să efectueze comenzile din 
partea utilizatorului.
 Din moment ce un tranzistor nu 
poate fi mai mic decât câțiva atomi, 
este importantă utilizarea altor metode 
pentru eficientizarea proceselor de 
calcul. Unitatea de informație de 
bază a unui computer cuantic este un 
qubit. Acesta poate avea valorile 0, 1 
sau o combinație dintre ele. Această 
proprietate se numește suprapoziție. 
Însă când valoarea „intermediară” a 
unui qubit este evaluată, aceasta o 
să fie înregistrată întotdeauna 0 sau 
1, calculată pe baza unei probabilități 
pentru ca aceasta să transmită o 
valoare sau cealaltă. Deci, putem spune 
că fiecare qubit conține doi coeficienți 
care descriu șansele celor două situații 
de a fi valide. Ca să ne putem imagina 
importanța acestei proprietăți, vom 
compara potențialul a doi biți și a doi 
qubiți. 
Astfel, doi biți pot descrie una dintre 
următoarele 4 situații: 00, 01, 10 și 11.
 În cazul qubiților însă, mecanica 
cuantică permite suprapoziția tuturor 
celor 4 situații, adică obținem 4 
coeficienți pentru probabilitățile celor 
4 situații. Dacă continuăm exemplul 
cu un număr mai mare de biți și qubiți, 
randamentul variantei cuantice va 
crește exponențial. Informația pe care o 
deține n qubiți este deținută de 2^n biți. 
La nivel practic, corpurile folosite pe 
post de qubiți sunt electroni, fotoni sau 
nuclee. În cazul electronilor, de exemplu, 
valorile lor sunt date de spinul pe care 
îl au într-un câmp electromagnetic, 
care poate fi un sens sau altul sau o 
suprapoziție.
 Cealaltă proprietate importantă a 
atomilor cuantici este inseparabilitatea 
cuantică. Conform acesteia, 
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unele particule cuantice pot fi generate 
astfel încât starea uneia dintre ele 
să nu poată fi descrisă independent 
față de starea celorlalte, indiferent de 
distanță. Pe scurt, este posibilă găsirea 
valorilor a mai mulți atomi conectați 
prin citirea doar unuia singur. Totuși, 
inseparabilitatea cuantică se referă 
doar la identitatea valorilor finale, 
însă atomii inseparabili pot avea 
stări diferite de suprapoziție cu 
probabilități diferite și împreună dau 
naștere la o nouă suprapoziție, relativă 
și care depinde de valorile celorlalte 
două. Datorită acestui fenomen, se 
pot manipula intern particulele din 
computerul cuantic și se pot culege 
mai multe date simultan. 
 Din cauza fragilității sistemelor 
cuantice, mediul în care se află trebuie 
controlat cu precizie. Valorile qubiților 
se pot pierde din cauza schimbărilor de 
presiune,  coliziunilor cu alte particule 
sau temperaturilor mai ridicate de un 
anumit punct. Din acest motiv, atomii 
cuantici cu rol de qubiți sunt plasați 
într-un compartiment cu temperatura 
aproape de minimul absolut,

acceseibilă doar prin raze laser. El se 
află într-o încăpere mai mare, în vid, care 
menține particulele la condiții ideale, 
care se află pe niște picioare ce absorb 
toate undele mecanice din mediu. 
 La momentul actual, tehnica 
necesară calculului cuantic nu este 
îndeajuns de dezvoltată pentru a 
putea controla un număr îndeajuns de 
mare de qubiți deodată, astfel încât 
să fie viabilă această tehnologie, însă 
este dezvoltată din ce în ce mai rapid. 
Lansarea lor către public ar contribui 
enorm în discipline precum medicina, 
farmacologia, industria și meteorologia 
prin posibilitatea de a simula procese 
ale naturii la nivel complex, iar 
capacitatea impresionantă de calcul 
poate revoluționa domenii precum 
economia, securitatea cibernetică sau 
inteligența artificială.

 Bibliografie:
https://youtu.be/-UlxHPIEVqA
Quantum Computing : A Gentle 
Introduction - Eleanor Rieffel and 
Wolfgang Polak
https://youtu.be/dDOn_n7tNyo
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Pentru întrebări legate de ediția curentă, 
sugestii, implicare în realizarea revistelor 

viitoare sau orice alt subiect relevant nu ezitați 
să ne contactați la gnosis.revista@gmail.com 
sau luați direct legătura cu unul din membrii 

echipelor ce au realizat prezenta ediție.

“Prin noi, vei fi tu cel mai bun!”“Prin noi, vei fi tu cel mai bun!”
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