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Procesul de circulație continuă a apei în
cadrul hidrosferei Pământului se numeşte
circuitul apei in natură. Acesta este pus în
mişcare de gravitaţie şi de radiaţia solară.
În parcurgerea acestui circuit apa işi
schimbă starea de agregare în stare
solidă, lichidă sau gazoasă. Apa se mişcă
dintr-un element component al circuitului
în altul prin diferite procese fizice. Aceste
procese fizice sunt mai multe, dar cele
mai însemnate sunt: transpiraţia, infiltraţia,
scurgerea şi evaporarea. Ciclul natural al
apei nu are început şi nici sfârşit.
Moleculele de apă se mişcă continuu prin
diferite procese

Circuitul apei în natură

Doar piatra din

adâncul fântânii îți

poate vorbi despre

durerea apei

Teodor Dume

Elev Apetrei Alexandru
clasa a IX-a, F

Prof. coord. Voichițoniu Iacob 
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1.  Evaporarea.  Pr in evaporare,  apa se transformă de la suprafaţa oceanelor
în atmosferă.  Aceasta este o schimbare de stare de agregare a apei  d in
stare l ichidă în stare gazoasă. Energia solară este sursa de energie a
acestui  proces. Apa se mai poate el imina în atmosferă ş i  pr in t ranspiraţ ia
animalelor ş i  a plantelor.
2. Advecția .  Este un proces de mişcare a apei  în stare sol idă,  l ichidă sau
gazoasă pr in atmosferă.  Apa evaporată de la suprafaţa oceanelor nu va
putea ajunge pe uscat fără advecţ ie.
3. Condensarea.  Pr in condensare vapor i i  de apă din aer se t ransformă în
picătur i  l ichide formând ceaţa sau nor i i .
4. Precipitați i le  sunt formate din apa care se condensează în atmosferă ş i
cad pe Pământ sub formă de ploaie,  zăpadă, lapovi ţă.
5. Sublimarea.  Acesta este un proces pr in care apa af lată în stare sol idă se
transformă direct  în vapor i .
6. Infi l traţia.  Este pătrunderea apei  de la suprafaţa solului  în inter iorul
acestuia.
7. Topirea.  Pr in topire apa se transformă din stare sol idă în stare l ichidă.
8. Scurgerea .  Este un proces pr in care apa se mişcă sub suprafaţă sau la
suprafaţa solului .
9. Capilaritatea.  Acest proces asigură mişcarea vert icală a apei  subterane.
Pr in acest c i rcui t  în natură,  călător ia apei  se reia permanent.  Apa nu se
pierde ci  se t ransformă trecând pr in di fer i te stăr i  de agregare.  De aceea se
spune că apa care a existat  d intotdeauna pe Pământ există ş i  astăzi ,  ea
călător ind pr in atmosferă ş i  întorcându-se de unde a plecat.  Apa este
esenţ ia lă existenţei  v ieţ i i  pe Pământ,  ocupând 70% din suprafaţa acestuia.
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Emil Racoviță, biologul român care a adus

faimă României peste tot în lume, explorator

al oceanelor îndepărtate și al adâncurilor

întunecare, așa se poate rezuma în câteva

cuvinte, munca savantului român Emil

Racoviță. Acesta s-a născut și a studiat la

Iași, unde primii ani de studiu l-a avut drept

dascăl, pe Ion Creangă. 

Viața lui Emil Racoviță

Dar cine poate povesti

în vorbe minunile de

forme ce mii de ani le-

au tors cu nesfârșita

lor răbdare din caierul

de piatră?

Emil Racoviță

Elev Ciuchi Georgiana
Oana

clasa a IX-a, F
Prof. coord. Botezatu

Emanuela 
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Tatăl  lu i  Emi l  Racovi ță,  l -a t r imis să învețe carte,  ca el  să f ie un om

așezat,  adică magistrat  sau avocat,  aceasta era unica dor ință,  a

tatălui  său. Emil  Racovi ță a plecat așa cum a vrut  tatăl  lu i ,  dar când

s-a întors,  era biolog, f i indcă el  iubea animalele,  chiar toate

animalele,  nu exista v ietate de care să nu- i  p lacă.

Tot lu i  i  se atr ibuie descoper i rea unei  speci i  noi  de cetacee, balenă

cu cioc.  În preajma vârstei  de 30 de ani ,  i  s-a făcut o propunere,  de

nerefuzat.  A fost  a les să facă parte ca natural ist ,  în expedi ț ia care

a porni t  în anul  1896, să studieze țărmuri le din Antarct ica.

Emil  Racovi ță,  nu putea sta departe de deplasăr i le din teren. Dar

acesta ș i -a dat seama că î l  fascinează mai mult  v iața subterană și  a

renunțat  def in i t iv  la v iața subacvat ică.  A fost  căsător i t  cu Hél inè

Boucard,  ș i  a avut 3 copi i ,  Andrei  Racovi ță,  Réene Racovi ță ș i  Ion

Racovi ță.

Emil  Racovi ță,  se t răgea dintr-o fami l ie moldovenească. El  s-a

născut în data de 15 noiembrie 1868, f i ind de naț ional i tate română

și  a decedat în data de 17 noiembrie 1947,pe vremea când avea 79

de ani  ș i  este înmormântat  la c imit i ru l  Hajongard,  d in Cluj .
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Piramidele egiptene sunt cele mai vechi
dintre “Cele 7 Minuni ale Lumii” și singurele
care au supraviețuit timpului. Desi pe platoul
de la Gizeh sunt 10 piramide, cea a lui
Keops (al doilea rege din a patra dinastie)
este cea mai mare dintre ele și se crede că
numai ea a fost inclusă între “Minunile
Lumii”. Despre piramidele egiptene s-a spus
și s-a scris practic tot ceea ce se putea, și
poate chiar mai mult. In viziunea modernă,
ele nu sunt altceva decât niște morminte
mai speciale, construite de trei faraoni –
Kheops, Khefren si Mykerinos, într-o epocă
plasată în jurul anului 2500 i.Chr. 

Piramidele din Egipt între
matematică, geofizică și astronomie

Dacă vreți piramide,

nu le construiți din lut.

Ion Șerban Drincea

Elev Vasile Marius
Iulian

clasa a XI-a, G
Prof. coord. Ing. Anghel

Carmen
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Epoca istor ică propr iu-z isă se presupune ca a început către anul  3000 i .Chr. ,

când obișnui te le asezăr i  agr icole dau naștere la două regate dezvol tate:  cel

din nord (Egiptul  de Jos,  Del ta Ni lu lu i )  ș i  cel  d in sud (Egiptul  de Sus).  Un

rege legendar,  veni t  d in sud și  numit  Menes, uni f ică cele două regate ș i  îș i

încinge coroana cu culor i le emblemat ice ale celor două regate vechi ,  a lbul

Egiptului  de Sus și  rosul  Egiptului  de Jos.  Tot în epoca aceea se presupune

că a apărut  scr ierea hierogl i f ică.  Mai mult ,  pe baza subdiv iz iuni i  atr ibui te

sacerdotului  egiptean Manethon, de aic i  se consideră că au proveni t  30 de

dinast i i  de suverani ,  de la Menes la Alexandru cel  Mare. 

In epoca celei  de-a patra dinast i i  ar  f i  avut loc construirea Mari i  Piramide, o

inginer ie în adevăratul  sens al  cuvântului ,  atr ibui tă faraonului  Kheops;

imediat  următoarea ar f i  fost  cea a f iu lu i  acestuia,  Khefren, ceva mai mică, ș i

în sfârși t  cealal tă,  ș i  mai mică, a f iu lu i  acestuia,  Myker inos.  Piramida lu i

Kheops, sau Piramida cea Mare, are 137 metr i  înăl ț ime (cu 10 metr i  mai

mult ,  dacă luăm în calcul  ș i  vârful  care l ipsește) ș i  este compusă din aproape

2 mi l ioane și  jumătate de blocur i  de piatră,  f iecare din ele cântăr ind ceva mai

mult  de 2 tone. Potr iv i t  is tor icului  grec Herodot,  p i ramida a fost  construi tă de

100.000 de munci tor i ,  care au lucrat  la ea t imp de 20 de ani ,  iar  est imări le

moderne au conf i rmat în parte aceste date.

Calcule matemat ice r iguroase stau la baza r id icăr i i  ș i  stabi l i tăț i i  p i ramidelor.

Matemat ic ieni i  care au studiat  Marea Piramidă a lu i  Keops au ajuns la

concluzia că această piramidă a fost  construi tă de o c iv i l izaţ ie foarte

avansată (poate chiar super ioară nouă),  care deţ inea cunoşt inţe deosebi te

de matemat ică,  astronomie, geof iz ică,  cunoşt inţe pe care le-au apl icat  în

proporţ i i le acestei  p i ramide. Se crede că egipteni i  au moşteni t  aceste

cunoşt inţe extrem de avansate de la at lanţ i  ( locui tor i i  mister ioasei  At lant ida).
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Fiecare faţă a Piramidei  lu i  Keops este atent or ientată spre câte un punct

cardinal  (N, E, S şi  V).

·Cele două diagonale ale pătratului  care formează baza Piramidei  lu i  Keops,

prelungindu-se spre NE şi  NV, coincid cu l imi ta răsăr i teană şi  cea apuseană

a Deltei  Ni lu lu i .

·Piramida lu i  Keops este s i tuată exact pe paralela de 30 de grade – paralelă

care desparte uscatul  de ape în proporţ i i  egale.

·Ocupând Egiptul ,  englezi i  au măsurat  Piramida a lu i  Keops (evident,  cu

măsur i le lor  de lungime) ş i  au obţ inut  ca o latură a bazei  Mari i  Piramide de

la Giza are 365 de coţ i  ş i  aproape un sfert ,  adică exact z i le le dintr-un an.

·Distanţa de la Pământ la Soare este de 90 de mi l ioane de mi le engleze,

adică de 1 mi l iard de or i  cât  este înăl ţ imea Mari i  Piramide de la Giza (145,75

metr i  = 0,09 mi le) .

·Astfel ,  între planetă noastră ş i  astrul  z i le i  încap 1 mi l iard de Piramide ale

lui  Keops, socot ind depărtarea la data de 17 februar ie (aceasta var iază între

anot impuri) .

·Diagonalele prelungi te ale Mari i  Piramide de la Giza trec pr in in imi le tuturor

cont inentelor,  ca nişte sol i i  a le centrului  bazei .  

· Inginer i i  lu i  Napoleon au observat că meridianul  care t rece pr in vârful

Piramidei  lu i  Keops împarte Del ta Ni lu lu i  în două sectoare cu ar i i  egale,

f iecare sector având un unghi  la centru de 45 grade.

·Mai mult  decât atât ,  acesta este meridianul  ideal ,  deoarece traversează

cele mai multe cont inente ş i  împarte întregul  uscat de pe glob în 2 părţ i

egale.

·Dacă împărţ im per imetrul  pătratului  care formează baza piramidei  lu i  Keops

la înăl ţ imea sa, atunci  obţ inem un rezul tat  fascinant de 6,28, adică 2π

(3,14).  De aic i  putem deduce că cei  care au construi t  această piramidă

aveau cunoşt inţe avansate de matemat ică,  cunoscând foarte bine ci f ra π.
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·Celebrele camere mortuare regăsi te în mai toate piramidele egiptene sunt

adesea la un nivel  încât suprafața piramidei  rămase să f ie egală cu

jumătatea suprafeței  bazei  sale.  Desenul  camerelor mortuare face să apară

tr iunghiul  sacru al  cărui  ipotenuza este de 5 ş i  latur i le de respect iv 4 ş i  3.

·Raportul  d intre apotemă (perpendiculară coborâtă din vârful  p i ramidei  până

în laţur i le ei)  ş i  baza tr iunghiur i lor  care formează fetele piramidei  este egal

cu aproximat iv 1,  1618, care nu este al tceva decât fa imosul  număr de aur Φ.

Valoarea acestui  număr a fost  cunoscută la câteva mi leni i  după ce Marea

Piramidă a fost  r id icată.

Controversa 1: Piramidele nu au fost morminte
Trebuie să spunem că ceea ce a stabi l i t  is tor ia “of ic ia lă”  nu corespunde în

real i tate adevărului  pr in nic i  una dintre datele pe care ni  le oferă.  In pr imul

rând, nu este adevărat  cr i ter iu l  pus la baza întregului  raț ionament,  anume că

piramidele sunt morminte,  chiar dacă extravagante:  dacă ar f i  fost  așa, ar

trebui  expl icat  cum se face că în Egipt  se găsesc totuși  puț ine piramide ( în

jur  de 20),  pe când cele 30 de dinast i i  au numărat cel  puț in 250 de faraoni .

Cu al te cuvinte,  dacă piramidele ar f i  fost  morminte,  e le ar f i  t rebui t  să răsară

peste tot  în Egipt ,  ceea ce nu este cazul .

Controversa 2: Sistemul de construcție al  piramidelor
In al  doi lea rând, s istemul de construcț ie a piramidelor s i  tehnica adoptată de

egipteni  sunt încă mister ioase, în asemenea măsură încât,  dacă am vrea să

r id icăm astăzi ,  la distanța de 4.500 de ani ,  o piramidă de dimensiuni le celei  a

lu i  Kheops, ar t rebui  să rezolvam o ser ie întreagă de probleme care ne-ar da

ser ioase durer i  de cap. Cei  mai mulț i  oameni sunt convinși  ca,  în epoca

noastră,  a construi  o piramidă de 147 metr i  înăl ț ime ar f i  doar o problemă de

costur i .  In real i tate,  nu e așa. Ajunge să te gândeșt i  că blocur i le din piatră

din care este construi tă Piramida cea Mare cântăresc mai mult  de 2 tone

f iecare (unele,  precum cele din camera sepulcrală,  cântaresc chiar până la

45 de tone) ș i  că este foarte greu, chiar cu tehnic i le moderne, să le urci  la o

înăl ț ime de 147 m; Dar acum 4.500 de ani?
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Controversa 3: Cum de nu s-au mai construit  ulterior alte piramide în
Egipt ca cele 3 celebre
In afară de cele 3 piramide de la Giseh – unicele care pot f i  def in i te ca atare

– în Egipt  există restur i le a cel  puț in încă 20 de piramide sau, mai exact,  de

structur i  d istruse de t imp din cauza sărăciei  tehnic i i  ș i  a mater ia le lor  fo losi te

pentru construcț ie.  Interesant este că,  pract ic,  toate aceste restur i  a le

tentat ivelor eșuate de a construi  p i ramide sunt,  potr iv i t  cronologiei  faraoni lor

cărora le sunt atr ibui te,  u l ter ioare edi f icăr i i  celor 3 piramide de la Giseh,

ceea ce echivalează cu a spune că, odată construi te pr imele 3 exemplare,

egipteni i  au ui tat  cum să le facă! Evident,  este o absurdi tate:  potr iv i t  logic i i ,

construcț ia pr imelor piramide ar f i  t rebui t  să dea ceva durer i  de cap celor

care le-au proiectat  ș i  celor care le-au real izat .  Invățând încet- încet tehnic i le

de construcț ie,  ver i f icând costul  mater ia le lor  necesare ș i  descoper ind or ice

al t  secret  pentru real izarea lor ,  egipteni i  ar  f i  t rebui t  să f ie în măsură să

construiască piramide și  mai grandioase, sau cel  puț in de același  n ivel  cu

cele pe care le construiseră deja.  Potr iv i t  datelor obiect ive,  sub ochi i  tuturor,

piramidele datate ul ter ior  sunt doar niște biete grămezi  de pietre.

Când au fost  construi te cu adevărat  cele 3 mari  p i ramide

Pentru a încerca să stabi l im adevărata epocă a construcț ie i  p i ramidelor este

necesar să ne întoarcem la versiunea arabă, care ident i f ică în Piramida Mare

mormântul  lu i  Henoch; în a doua piramidă, aceea a lu i  Khefren, mormântul

Maestrului  lu i  Henoch și ,  în cea de-a t re ia piramida, aceea a lu i  Myker inos,

mormântul  Maestrului  acestuia.  Această t radi ț ie spune că r id icarea celor t re i

p i ramide s-a petrecut înainte de Potopul  Universal  pentru a salva ceea ce

putea f i  p ierdut,  adică ant ica înțelepciune. Asadar,  dacă aceasta este epoca,

Maestrul  lu i  Henoch nu poate f i  ident i f icat  decât cu Seth,  nume care apare în

cosmogonia egipteană ca f iu al  lu i  Adam, iar  Maestrul  lu i  Seth nu poate f i ,

deci ,  decât însuși  Adam. 
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Se înțelege că și  pentru Seth,  ș i  pentru Adam, ca ș i  pentru Henoch-Hermes,

piramidele nu sunt locul  efect iv al  înmormântăr i i  lor  (se spune ca Adam ar f i

înmormântat  la Ierusal im, sub Golgota),  c i  locul  de “ f ixare” a Șt i inței  lor ,

lucru împl in i t  înaintea Potopului  ș i ,  desigur,  în iminența acestuia;  asta nu

poate decât să ne ducă la epoca și  la locui tor i i  At lant idei ,  care ș i -au

abandonat cont inentul ,  migrând dincoace și  d incolo de At lant ic ș i  ducând cu

ei  acea “șt i ință a piramidelor” ,  care se regăsește în Egipt  ș i  în Mexic.

Când s-a întâmplat  asta ne-o spune Platon: 9000 de ani  înainte de epoca lu i ,

adică acum 11.500 de ani ,  epocă mult  mai îndepărtată decât acel  2500 i .Chr.

pe care î l  indică istor iograf ia modernă, atotșt iutoare ș i  profană. In această

perspect ivă,  se poate găsi  o cheie de lectură mai convingătoare pentru

or ig in i le istor ie i  egiptene în f igura fa imosului  rege mit ic Menes, cel  care a

uni f icat  cele două Regate – Egiptul  de Sus și  cel  de Jos, de atunci  începând

epoca propr iu-z is istor ică.  Numele Menes este același  cu al  celor la l ț i  regi  cu

rol  analog de in i ț iator i ,  adică Minos la Greci ,  Menw la cel t i ,  Manu la indieni  ș i

chiar Numa la romani ( inversare s i labică a lu i  Manu).  In sensul  cel  mai

profund, acest personaj  este rege, dar mai ales Legis lator;  faptul  că este

surpr inzător prezent în t radi ț i i  atât  de diverse, păstrând chiar același  nume,

demonstrează două lucrur i :  pe de o parte,  că t rebuie să- l  pr iv im nu atât

potr iv i t  cr i ter iu lu i  de personaj  autent ic,  c i  drept un pr incipiu,  care-și  poate

găsi  reprezentarea și  într-un grup de indiv iz i ;  pe de al tă parte,  drept comuna

provenientă a indiv iz i lor  care reprezintă acest pr incipiu la di fer i te popoare.

Marea Piramida este reprezentarea Muntelui  Sacru

Mai există ș i  un al t  punct nebulos:  dacă Piramida cea Mare este locul  unde

se găsește “ îngropată” șt i inta ermet ică,  de ce nu s-au găsi t  în ea hierogl i fe,

înscr ipt i i ,  p ictur i  s imbol ice sau al te lucrur i  de acest fe l? Dacă acestea l ipsesc

(sau mai bine zis,  nu au fost  încă descoper i te) ,  înseamnă că piramida însăși ,

cu structura sa,  este cea care conț ine ta ina, în pr imul rând pe aceea pe care

ea o reprezintă în exter ior  ș i  care nu poate f i  decât t radi ț ionalul  Munte Sacru,

căruia i  se poate da numele s imbol ic de Meru.
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Potr iv i t  s imbol ist ic i i  t radi ț ionale,  Muntele Sacru este acela care se găsește la

Pol ,  adică în punctul  de echi l ibru ș i  de imuabi l i tate,  deoarece nu part ic ipă la

mișcarea terestră,  ș i  care în același  t imp este vîr fu l  Pământului ,  punctul  care

se apropie cel  mai mult  ș i  at inge Cerul .  De aceea Muntele Sacru este locul  în

care se petrece transcendența.  In mod normal,  e l  este reprezentat  ca un

tr iunghi  ce conț ine la rândul  lu i  un al t  t r iunghi ,  în general  mai mic ș i  cu capul

în jos (ca în cazul  s ig i l iu lu i  solomonic – Steaua lu i  David).  Acest al  doi lea

tr iunghi  este s imbolul  Grotei ,  la rândul  lu i  asimi lat  cu cel  a l  In imi i ,  care are

chiar înfăț isarea unui  t r iunghi  cu vârful  în jos.

In vreme ce Muntele reprezintă calea care conduce la Cer,  Grota este

imaginea Lumii ,  dominată de ceea ce o t ranscende, care este cu mult  mai

mare; nu mai puț in,  ca “ imagine a Lumii” ,  Grota t rebuie or icum să conț ina

reprezentarea Cerului  ș i  a Pământului .  Se va vedea cum aceasta s imbol ist ică

apare foarte evident ș i  complet  în cazul  Piramidei  celei  Mari  (Piramida este

Muntele ș i  în inter iorul  e i  se găsește Grota):  ș i  dacă este așa, nu putem

decât s-o pr iv im din acest punct de vedere,  adică drept un loc de in i ț iere.

Surse: 

Ionel  Hănțul ie,  „Secretele construir i i  Mar i i  Piramide din Egipt”  ,  Edi tura

PAIDEIA, 2017

Dorothy,  Thomas Hoobler,  „Ce sunt Mari le Piramide” - ,  Edi tura PANDORA M,

2015

Christopher Knight,  „ Inaintea piramidelor.  Dezlegarea celui  mai mare mister

al  arheologiei” ,  Edi tura CURTEA VECHE,  2010

https: / /st i intasi tehnica.com/top-10-mistere-expl icate- locul-1-mari le-piramide-

egiptene/ 

ht tps: / /www.histor ia.ro/sect iune/general /ar t icol /epoca-piramidelor-momentul-

apar i t ie i -unor-edi f ic i i -megal i t ice

https: / /www.ziaruldeiasi . ro/st i r i /enigmele-piramidelor-din-egipt-bataie-de-cap-

eterna-pentru-cercetator i - -3834.html
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Tesla, este o companie americană de
vehicule electrice și energie, cu sediul în
Palo Alto, California. Produsele actuale ale
Tesla includ mașini electrice, stocarea
energiei bateriilor de la domiciliu până la
rețea, panouri solare și țiglă solară, precum
și alte produse și servicii. Fondată în iulie
2003 sub numele de „Tesla Motors”, numele
companiei este un omagiu adus inventorului
și inginerului electric Nikola Tesla. Elon
Musk, care a contribuit cu cea mai mare
parte a finanțării în primele zile, a funcționat
ca CEO din anul 2008.

Tesla - mașina viitorului

“Virtuțile și defectele

noastre sunt

inseparabile, precum

materia și energia.

Când acestea se

separă, omul nu mai

există.”

Nikola Tesla

Elev Grigoraș
Ekaterina

clasa a XI-a, F
Prof. coord. Voichițoniu Iacob
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Potr iv i t  lu i  Musk, scopul  Tesla este de a ajuta la accelerarea mutăr i i  către

transport  ș i  energie regenerabi le,  obț inute pr in vehicule electr ice ș i  energie

solară.  Tesla a început producț ia pr imului  lor  model de mașină, Roadster în

2009. A urmat sedanul  Model S în 2012, SUV-ul  Model X în 2015, sedanul

Model 3 cu volum mai mare în 2017 și  crossover-ul  Model Y în 2020. Modelul

3 este cea mai bine vândută mașină electr ică din lume din toate t impur i le,  cu

peste 800.000 l ivrate până în decembrie 2020. Vânzăr i le de vehicule globale

Tesla au fost  de 500.000 de uni tăț i  în 2020. În anul  2020, compania a depăși t

marca de 1 mi l ion de mașini  e lectr ice produse.

De ce este Tesla mașina vi i torului?

1.Conducerea automată completă:

Conducerea automată completă (FSD) este o extensie opț ională actuală a

pi lotului  automat pentru a permite conducerea complet  autonomă. Aceasta

opț iune permite el iberarea șoferului  pe tot  parcursul  drumului .  Pi lotul

automat permite conducerea regulamentară,  a legerea traseului  cât  mai

ef ic ient  posibi l ,  reducerea traf icului  ș i  ambuteiajelor,  reducerea stresului  în

t impul condusului  ș i  conf l ic te lor  în t raf ic.

2.Ecologia și  universalitate:

Spre deosebire de autovehiculele t radi ț ionale l in ia de modele Tesla nu se

folosește de motor cu combust ie internă, f iecare mașină Tesla se fo losește

numai de motoare electr ice ș i  acumulatoare.  Aceasta abordare permite

încărcarea cu energie electr ică proveni tă din or ice fe l  de sursă. Sursa de

energie nu este l imi tata la ț i țe i  sau gaze naturale/combust ib i le fosi le,  Tesla

poate f i  încărcată de la panour i  solare,  turbine aer iene, adică surse

regenerabi le,  fo losirea cărora nu aduce daune ecologice.  Această var i tate de

al imentare a mașini lor  face ca Tesla să aibă cele mai ecologice autovehicule

în existență.
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3.Ușurința întrețineri i :
Dat faptul  ca Tesla nu folosește complexe motoare cu combust ie internă și  la

fel  de complexe sisteme de transmisie/  mașina nu mai necesi tă reviz i i

tehnice per iodice ca al te mașini  obișnui te.  Motoarele electr ice sunt instalate

direct  lângă roț i  e l iberând spaț iu l  pentru al  doi lea portbagaj  în fața mașini i .

In funcț ionarea mașini i  nu se mai fo losesc l ichide toxice (ant igel ,  u le i  de

motor)  care poluează mediul  înconjurător.  Reducerea numărului  detal i i lor  de

la mi i  până la sute face deservirea și  reparaț i le mult  mai s imple.

4.Tehnologii  și  securitate:
Tesla a deveni t  cel  mai tehnologic autotur ism al  momentului ,  mașina

folosește cel  mai puternic calculator pe bord conexiunea cu internet mobi l  la

vi teze mari ,  zeci  de camere, radare,  l idare ș i  sute de senzor i  de toate

felur i le.  Puterea calculatorului  ș i  conexiunea la rețea î i  permit  mașinei  să

descarce si  instaleze update-ur i ,  hărț i ,  s i tuaț ia t raf icului ,  mult imedia ș i  chiar

jocur i  PC în regim de t imp real .  Posibi l i tăț i le de secur i tate permit  fo losirea de

la distanță a camerelor mașini i ,  pornirea și  închiderea motorului ,  ident i f icare

persoanelor în salonul  mașini i ,  b locarea sau deblocarea  uși lor  in cazur i

speciale sau urgente.  Această mașină nu poate f i  furată f i indcă este

conectata non stop la rețea și  poate f i  găsi tă instant.  Greutatea mașini i  este

centrată spre mi j loc,  la nivelul  asfal tu lu i  ast fe l  încât mașina să nu se

răstoarne la v i teze mari  în curbe abrupte.  Rigidi tatea blocului  de acumulator

permite mașinei  să reziste foarte bine la lovi tur i  d in di fer i te direcț i i .

Concluzie: 
Conceptul  de mașină electr ică a ajutat  la rezolvarea problemei consumului

resurselor planetei  ș i  t recer i i  t ransportului  la surse de energie renovabi lă,

aceasta revoluț ie a abordăr i i  de al imentare autotur ismelor au adus multe

benef ic i i  pentru zone populate intens sau fără resurse naturale.  Conceptul  de

vehicule electr ice îș i  permite decentral izarea și  demonopol izare industr ie i

Auto-Moto,  acum mai multe compani i  pot  produce vehicule electr ice sub

marca lor .
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Tesla a făcut îmbunătăț i rea revoluț ionară în mobi l i tate pr in dezvol tarea

pi lotului  automat ș i  condus autonom. Această tehnologie reprezintă cu

clar i tate v i i torul  mult  așteptat  în domeniul  auto vehiculelor personale,

t ransportului  publ ic,  t ransportului  mărfur i lor .  Spor i rea s iguranței  în t raf ic,

reducerea accidentelor ș i  necesi tăț i i  resurselor umane, face tehnologia

menț ionată o pr ior i tate pentru dezvol tarea vi i torului  apropiat .  Succesul  în

dezvol tarea tehnologiei  vehiculelor electr ice a impresionat autor i tăț i le celor

mai dezvol tate state.  Spre exemplu,  Norvegia plani f ică să oprească

permanent vânzarea auto vehiculelor convenț ionale după anul  2030. 

Combinarea reuși tă a nivelului  dezvol tat  de ecologie pură cu tehnologi i  ș i

secur i tate face autotur ismele Tesla v i i toarele mașini  a le lumi i .
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Casele Smart au fost gândite cu scopul de a
simplifica viața omului. Cel mai important
aspect pe care omul îl poate câstiga în urma
implementării conceptului de Smart Home,
este timpul. La acesta se mai adaugă
confortul, siguranța și economie de cheltuieli
inutile pentru energia termică și electrică.
Casa inteligentă reprezintă implementarea
practică a sistemului IoT (Internet of
Things). Acest sistem este un concept ce
presupune folosirea Internetului pentru a
conecta între ele diferite dispozitive, servicii
și sisteme automate, formând astfel o rețea
de obiecte. Realizarea unor IoT-uri
presupune echiparea dispozitivelor ce
trebuie conectate cu aparatură de rețea, și
cu electronică.

CONCEPTUL “SMART HOME” 

Omul călătorește de-a

lungul și de-a latul

lumii în căutarea a ce

are nevoie și se

întoarce acasă pentru

a găsi asta.

George A. Moore

Elev Dumitra Marian
Ionuț

clasa a XI-a, G
Prof. coord. Ing. Anghel

Carmen
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Un proiect  smart  home poate include controlul  asupra or icărui  lucru din casă:

·Sistemele de încălz i re ș i  vent i laț ie

·Sistemul de i luminat ș i  pr izele

·Sistemele de siguranță,  de acces, porț i le

·Camerele de supraveghere

·Sistemul audio ș i  v ideo

·Sistemele de i r igaț ie a grădini i

· Închiderea și  deschiderea geamuri lor  în funcț ie de vreme

·Reglarea ja luzelelor ș i  draper i i lor

·Electrocasnicele (aspirator,  f r ig ider,  cafet ieră,  mașina de spălat ,  etc.)

·Monitor izare per icol  fum și  inundaț ie

Pe lângă toate acestea, se pot crea anumite scenar i i  care se declanșează la

apăsarea unui  buton, la act ivarea unui  senzor,  la o anumită oră setată,  la o

anumită temperatură at insă etc.  Acestea se pot conf igura în funcț ie de

prefer ințele ș i  necesi tăț i le f iecărui  c l ient .  

Scenariul"Vacanță"  -  ru lour i le la geamuri  se închid,  la fe l  ș i  geamuri le,

senzor i i  de mișcare se act ivează, căldura comută pe modul economic,

lumini le se st ing,  se opresc pr izele unde se folosesc consumator i  ocazional i

(ex.  f ierul  de călcat ,  p lacă de păr,  uscător) ,  ușa pr incipală se închide și  se

act ivează alarma casei .

Scenariul  "Răcirea casei" -  geamuri le se închid la fe l  ș i  ru lour i le acestora

pentru a evi ta pătrunderea razelor solare,  instalaț ia de cl imat izare pornește.

Scenar iu l  "Noapte bună" -  ușa de la intrare se închide, rulour i le la geamuri

se închid,  senzor i i  de mișcare se act ivează, lumini le se st ing,  căldura comută

cu un grad mai jos.

Avantajele Smart Home
Avantajele unei  case intel igente sunt numeroase. In pr imul rând cel  mai

important aspect pe care omul î l  poate câșt iga în urma implementăr i i

conceptului  de smart  home, este t impul .  La acesta se mai adaugă confortul ,

s iguranța ș i  economie la chel tu ie l i  inut i le pentru energia termică și  e lectr ică.
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Gândit i -vă la s implul  “p lecat la servic iu”  d imineața.  Cât t imp se pierde până

se ver i f ică f iecare pr iză dacă nu a rămas porni t  f ierul  de călcat ,  p laca de păr,

prăj i torul  de pâine, apoi  urmează comutarea termostatului  pe grade mai

puț ine,  st ingerea sistemului  de i luminat,  etc.  Dupa toț i  aceșt i  pași ,  în drum

spre servic iu intervine stresul . .  “Oare am închis ușa la intrare? Oare am scos

f ierul  de călcat  d in pr iză? Am st ins lumina în dormitor?”.  Totul  se poate

ver i f ica ș i  controla cu ajutorul  unui  te lefon mobi l  sau tableta smart .

Smart  home înseamnă și  economii  f inanciare,  deoarece or ice casă intel igentă

este proiectată pentru un consum cât mai redus de energie,  toate s istemele

integrate f i ind setate să funcț ioneze doar atâta t imp cât este nevoie.

Dezavantajele Smart Home
Principalul  dezavantaj  a l  unei  case intel igente este prețul .  Nu este ușor să

proiectezi  o casă Smart ,  t rebuie gândi t  un plan al  automat izăr i lor  cerut  de

cl ient ,  t rebuie instalate componentele,  t rebuie conf igurate ș i  t rebuie

programate, ast fe l  rezul tând costur i  r id icate.  E nevoie de cunoșt ințe tehnice

și  de tehnologie a informaț ie i ,  ast fe l  este de preferat  să apelaț i  la o f i rmă

special izată.  Toate aceste costur i  se vor recupera pe parcursul  ani lor ,  pr in

economii le termice și  e lectr ice ș i  pr in t impul  câst igat .

După cum șt im cu toț i i ,  “ t impul  înseamnă bani” .

 

Conceptul  de Smart  Home se bazează pe adrese IP pentru f iecare device

smart  care va comunica cu centrala generală pr in tehnologia Z-Wave.

Trebuie acordată mare atenț ie secur izăr i i  acestor device-ur i ,  deoarece toate

sistemele intel igente conectate la internet pot avea și  vulnerabi l i tăț i .

Bineînțeles,  câț i  spărgător i  de case intel igente cunoașteț i…? E mai greu de

spart  o casa intel igentă decât una normală,  dar cu toate astea nu trebuie

ui tată atenț ia față de secur izarea corectă.  

In cazul  unei  pene de curent sau l ipsa servic i i lor  de internet device-ur i le se

vor putea controla mecanic la fața locului ,  dar nu v-om mai avea acces la ele

pr in intermediul  Internetului .  Ast fe l  este de preferat  să asiguraț i  internet de

banda largă și  un generator sau UPS pentru a evi ta aceste neplăcer i .
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Costur i le implementăr i i  unei  case intel igente sunt relat iv r id icate,  așa cum
am speci f icat  ș i  mai sus acesta f i ind un dezavantaj .  Dar toate aceste costur i
se vor recupera pe parcursul  ani lor ,  pr in economii le termice și  e lectr ice ș i
pr in t impul  câșt igat .  Nu se poate stabi l i i  un pret  f ix ,  acesta depinde în funcț ie
de complexi tatea proiectului .  Poate f i  un proiect  s implu cu control  doar
asupra s istemului  de i luminat ș i  a l  pr izelor (ex.  apartament cu 2 camere,
baie,  bucătăr ie) ,  iar  prețul  să f ie în jur  de 500 de euro.  Sau poate f i  un
proiect  complex,  cu control  asupra s istemului  de i luminat,  s istemul de
cl imat izare,  închidere ș i  deschidere a geamuri lor ,  secur i tate,  controlul
rulour i lor  ș i  draper i i lor ,  etc.  iar  prețul  să ajungă la 25 000 de euro. 
Implementarea unui  concept smart  home se poate face în or ice stadiu al
construcț ie i ,  chiar dacă locuința este f in isată ș i  mobi lată,  deoarece aproape
toate device-ur i le comunică pr in tehnologia Z-Wave și  nu e nevoie de spart
sau zidi t  pereț i .
Funcți i le oferite de o casă intel igentă
Conceptul  de smart  home se bazează pe comunicarea tuturor device-ur i lor
între ele pr in tehnologia Z-Wave. Senzor i i  smart  culeg informaț i i le,  le
transmit  centralei  generale,  iar  aceasta ia o deciz ie în funcț ie de cum a fost
programată la cer ințele c l ientului .
Detecția cu ajutorul senzori lor smart
Senzor i i  au un rol  foarte important în conceptul  de Smart  Home, aceșt ia
interacț ionează cu mediul  înconjurător,  culeg informaț i i le iar  mai apoi  le
transmit  mai departe la centrala generală a casei  intel igente.  
Va prezint  câteva exemple:
ØUn senzor de ploaie,  detectează prezența de stropi ,  t ransmite aceste
informaț i i  centralei  generale iar ,  aceasta ia deciz ia de a acț iona motoarele
pentru închiderea geamuri lor
ØUn senzor de mișcare detectează mișcarea, t ransmite informaț ia la centrala
generală,  iar  aceasta ia deciz ia să apr indă lumini le în casă. Sau același
senzor de miscare poate act iva s istemul de alarmă, în funcț ie de cum este
programată centrala generală.
ØCu ajutorul  unui  senzor de ușă/geam se poate urmări i  dacă ușa/geamul
este închis.
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  Transmiterea informați i lor la centrala generală a casei (comunicarea)
Prin tehnologia Z-Wave informaț i i le colectate de la senzor i i  smart  a jung la

centrala generală a casei ,  iar  aceasta va lua o deciz ie în funcț ie de cum este

programată. Aceasta este conectată la internet ș i  oferă posibi l i tatea de a

controla ș i  monitor iza device-ur i le casei  intel igente de la distanță cu ajutorul

unui  te lefon mobi l  sau tableta smart .

Cu ajutorul  centralei  generale se pot programa di fer i te scenar i i  în funcț ie de

necesi tăț i le c l ientului ,  acestea putând f i  apelate pr in apăsarea unui  buton

f iz ic,  pr in setarea unui  interval  orar,  pr in pr imirea unei  informaț i i  de la un

device smart ,  etc.

   Acționarea device-uri lor smart în urma deciziei  centralei  generale
Ca exemplu la declanșarea alarmei pe telefonul  mobi l  între orele 6 ș i  10

dimineața,  centrala generală este programată să act iveze tragerea

draper i i lor ,  deschiderea geamuri lor  ș i  prepararea unei  cafele.

Sau la plecarea de acasă, pr in apăsarea unui  buton la ieșirea din casă se va

act iva scenar iu l  "Plecare de acasă" -  ru lour i le la geamuri  se închid,  senzor i i

de mișcare se act ivează, căldura comută pe modul economic,  lumini le se

st ing,  se opresc pr izele unde se folosesc consumator i  ocazional i  (ex.  Fierul

de calcat ,  p lacă de păr,  uscător) .

Un al t  exemplu ar f i  scenar iu l  "Noapte bună".  La apăsarea unui  buton

pozi ț ionat pe nopt iera de lângă pat,  ușa de la intrare se închide, rulour i le la

geamuri  se închid,  senzor i i  de mișcare se act ivează, lumini le se st ing,

căldura comută cu un grad mai jos.

Soluț i i  intel igente pentru controlul  unei  Case Smart

    Centrale generale pentru case intel igente
Centrale generale Fibaro Aceasta este centrul  Sistemului  Fibaro,  sau al

or icărui  s istem automat izat  Z-Wave. Home Center 2 a fost  creat de inginer i i

F ibaro pr in implementarea a numeroase caracter ist ic i  neîntâlni te la al te

dispozi t ive.  Aceasta  redef inește automat izarea Z-Wave pentru uz rezidenț ia l

ș i  introduce soluț i i  cu adevărat  intel igente pentru casă.
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Fibaro s-a concentrat  foarte mult  asupra fe lului  în care arată Home Center 2,

pentru a vă atrage atenț ia la pr ima vedere.  Nu aveț i  cum să vă înșelaț i  –

Home Center 2 Fibaro este făcut din aluminiu sol id.  Nu veț i  întâlni  bucăț i

confecț ionate din plast ic,  iar  Home Center 2 Fibaro nu doar arată bine, c i

integrează și  numeroase inovaț i i .  Hardware rapid ș i  ef fc ient ,  Intel  Atom

1,6Ghz Processor.  Mulțumită ef ic ienței  sale,  Home Center 2 este mult ,  mult

mai rapid decât al te soluț i i  Z-Wave af late pe piață.  Comunicarea cu rețeaua

Z-Wave s-a îmbunătăț i t  considerabi l ,  rezul tatul  f i ind răspunsul  imediat  la

comenzi le date de ut i l izator.

Siguranța datelor ut i l izatorului  a fost  îmbunătăț i tă pr in inovaț i i le Fibaro.

Fiecare Home Center 2 are propr iu l  său disc de recuperare date,  care

conț ine un backup pentru s istem, unic pentru f iecare gateway. Astfel ,

persoanele neautor izare nu pot avea acces la s istem. Un al t  avantaj  a l

acestei  soluț i i  este recuperarea rapidă a tuturor datelor după or ice fe l  de

eroare (4GB MLC Disc Recuperare Date,  1GB RAM, 2GB SLC Hard Drive).

Memorie mare + procesor rapid = comunicare rapidă între dispozi t ivele

sistemului  Fibaro.  Arhi tectura hardware folosi tă în Home Center 2 face

automat izarea Z-Wave mai rapidă ca or icând.

    Asistentul Virtual

Cel mai des întâlni t  t ip de asistent v i r tual  este o boxă cu microfon încorporat

care preia comenzi le vocale de la t ine ș i  le t ransmite centralei  generale din

casa smart .  Ea comunică cu t ine,  te poate anunța dacă ai  u i tat  ceva și  cel

mai important lucru,  dacă aceasta este programată ș i  s incronizată

corespunzător cu centrala generală,  nu va spune nic iodata “NU”.

Cei  mai cunoscuț i  asistenț i  vocal i  sunt:  Google Assistant ș i  Amazon Alexa,

ambi i  sunt compat ib i l i  cu s istemul Smart  Home Fibaro.  Un al t  t ip de asistent

vir tual  ar  f i  o tabletă produsă de brandul  Fibaro care interceptează gestur i le

tale ș i  le t ransmite la centrala generală din casa smart .  Aceasta se numeste

Fibaro Swipe
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FIBARO Swipe este o tabletă revoluț ionară controlată pr in gestur i  care va
permite automat izarea dispozi t ivelor din s istemul de casa intel igentă Z-Wave,
fără a at inge ceva. Amplasarea și  capabi l i tăț i le FIBARO Swipe sunt
nel imitate.  Imaginează-ț i  un gest în sus din mână pentru a deschide rulour i le,
un gest în jos pentru a opr i  lumini le,  un gest la dreapta pentru a porni  muzica
sau la stânga pentru a porni  te levizorul .  Cu doar 4 gestur i  s imple l iv ingul  tău
este t ransformat într-un cinema. 
Singura l imi tare a Swipe ț ine de imaginaț ia ta!
    Senzori  smart
Aceșt ia au rolul  de a interacț iona cu mediul  ș i  de a t ransmite informaț i i le la
centrala generală a casei  intel igente care va lua deci iz i le corespunzătoare în
funcț ie de programul creat conform cer ințelor c l ientului .
    Contactori  /  Relee smart
Aceșt ia au rolul  întrerupătorului  smart ,  se integrează ușor în or ice doza de
întrerupător ast fe l  vechiul  întrerupător va deveni  un întrerupător smart  care
v-a comunica pr in tehnologia Z-Wave cu centrala generală a casei .  Vei  avea
posibi l i tatea de a controla ș i  monitor iza apr inderea sau st ingerea lumini i  de
la distanță cu ajutorul  unui  te lefon mobi l  sau tableta smart .
    Prizele smart
Prizele intel igente din gama Fibaro sunt pr ize de curent care sunt ut i l izate
pentru a controla dispozi t ivele electronice conectate.  Deci ,  nu va t rebui
nic iodată să vă faceț i  gr i j i  cu pr iv i re la o mașină de cafea porni tă sau să vă
întrebaț i  dacă aț i  scos f ierul  de călcat  d in pr iză.  Acestea se pot controla sau
monitor iza cu ajutorul  unui  te lefon mobi l  sau tableta smart .
Pr izele sunt conf igurate să măsoare puterea act ivă ș i  consumul de energie.
Cu inelul  lor  LED sunteț i  informat despre consumul curent de energie,  ast fe l :
·culoarea albastră semnif ică un consum de 80 W
·culoarea verde semnif ică un consum de 210 W
·culoarea galbena semnif ică un consum de 550 W
·culoarea portocal ie semnif ică un consum de 1250 W
·culoarea roșie semnif ică un consum de 2000 W
·culoarea violet  semnif ică un consum de 2300 W
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    Încuietori  smart 
Încuietoarele smart  au tot  mai mare succes în z i le le noastre,  dator i tă faptului
că tehnologia Z-Wave pr in care acestea comunică cu centrala generală ș i -a
îmbunătăț i t  semnif icat iv s istemul de Secur i tate cunoscut sub numele de
Secur i ty 2 (sau S2).   
Cel  mai cunoscut brand folosi t  pentru încuietoarea smart  este Yale ș i  este
compat ib i l  cu s istemul smart  home Fibaro.
Incuietoare smart  Yale
    Sisteme de Securitate smart
Ca și  s istem ant i -efracț ie compat ib i l  cu centralele generale Fibaro se
recomandă folosirea brandului  Satel .  Pentru o s iguranță cât  mai r id icată a
casei  dumnevoastre,  se pot implementa mai multe device-ur i  de secur i tate
cum ar f i :  s isteme ant i - incediu smart ,  s isteme ant i - inundaț ie smart .

SURSA: 
ht tps: / /www.casazmart . ro/ info/ info-case-smart
revistabiz.ro/gabr ie l -dulcu-romani i -abia-acum-se-fami l iar izeaza-cu- ideea-de-
smart-home/
https: / /www.revistabiz.ro/et ichete/smart-home/
https: / /www.revistabiz.ro/automat izar i le-smart-home-cast iga-teren/
ht tps: / /www.pr intesaurbana.ro/2020/11/smart-home-samsung-
smart th ings.html
ht tp: / /b log.skut.ro/ idei-pentru-o-casa- intel igenta/
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Marte a fascinat oamenii de mii de ani, deși
este un loc cu temperaturi medii de sub -60
de grade, cu furtuni teribile de praf și cu un
mediu ostil.  Chiar și fără telescop, oamenii
din vechime au fost fascinați de Marte și de
culoarea sa roșiatică. 
Istoria ne relatează că acum 4000 de ani,
egiptenii îi spuneau ”Har Decher” (cea
roșie), iar romanii i-au dat numele după zeul
războiului, din cauza culorii sângerii a
planetei (Marte la romani, Ares la greci).
Babilonienii au studiat astronomie acum
două milenii și jumătate și numeau Marte
”Nergal” care însemna ”mărețul erou” sau
”regele conflictului”. Egiptenii au studiat cele
cinci planete strălucitoare de pe cerul nopții
și au ajuns la concluzia că se mișcă într-un
mod similar.
 

PLANETA ROȘIE O FASCINAȚIE A
OMENIRII ȘI ȘTIINȚEI

Vor fi oamenii la fel de

deștepți pentru a face

ca viața să apară pe

Marte, așa cum sunt

acum, când o fac să

dispară de pe

Pământ?

Paul Carvel

Elev Constantinescu
Miruna Andreea
clasa a XI-a, G

Prof. coord. Ing. Anghel
Carmen
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Culoarea roșiat ică este dată de oxidarea (ruginirea) f ierului  d in stânci le de la

suprafață,  la contactul  cu oxigenul .

Astronomia pr in Gal i le i  a fost  pr imul om care a pr iv i t  Marte pr in te lescop, la

1609, iar  un astronom i ta l ian a încercat câteva zeci  de ani  mai târz iu să facă

o hartă s implă.  Până la 1700 astronomii  au putut  calcula cât  ț ine o z i

marț iană și  au observat ș i  calotele glaciare de la pol i .

Geograf i i  ne încântă,  vorbindu-ne de Marte ca o f rumusețe stranie,  cu vulcani

ur iași ,  canioane de mi i  de k i lometr i  lungime, calote polare,  iar  la începutur i le

sale a avut ș i  râur i .  Rover-ele caută de peste 20 de ani  urme ale unor

presupuse forme incipiente de viață,  dar în ul t imele t re i  secole uni i  astronomi

au fost  convinși  că pe Marte există v iață intel igentă.

Marte a fost  mereu la 15-20 de ani  d istanță când a fost  vorba de momentul  în

care un om va ajunge acolo:  în 1969 se credea că putem reuși  în ani i  '80,  iar

acum mulț i  spun că ar f i  fezabi l  anul  2033. O misiune marț iană se pregătește

cu mulț i  ani  înainte,  iar  costur i le pot f i  de ordinul  sutelor de mi l iarde de

dolar i .  Mulț i  spun că în acest secol  vom întemeia ș i  o ”colonie” pe Marte ș i

că am putea începe să încălz im la scară industr ia lă Planeta Roșie pentru a o

face locuibi lă.  Terraformarea planetei  Marte este compl icată ș i  ar  putea dura

peste 100 de ani .  Cu resursele actuale nu o putem face, iar  cea mai grea

etapă va f i  să încălz im o planetă unde temperatura medie este cu 75 de

grade mai mică decât pe Terra.  Pr intre soluț i i le propuse se numără: să

injectăm vapor i  de apă și  de metan în atmosferă,  să t r imi tem satel i ț i  ur iași

sau chiar să dăm cu bombe puternice.  Nic i  dacă am terraforma Planeta Roșie

nu este c lar  dacă va putea rămâne locuibi lă,  f i indcă s-ar putea răci  t reptat .

Șt i ința ș i  tehnologia într-o muncăcolaborat ivă ne prezintă per icolele ș i

f rumuseț i le geologice de pe Marte.  După succesul  misiuni i  Apol lo 11, în

1969, mulț i  au pr iv i t  p laneta Marte ca pe următoarea dest inaț ie,  considerând

că aproape totul  este posibi l  ș i  deci  că omenirea ar t rebui  să ”bi feze” toate

planetele din s istemul solar.
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Geologi i  ș i  meteorologi i  susț in că Marte este o planetă ar idă ș i  rece, dar are

o frumusețe aparte dată de combinaț ia dintre gheață,  zăpadă, praf  ș i  dune de

nis ip.  Pe Marte se af lă cel  mai mare canion din s istemul solar,  vulcani  față

de care Everestul  pare micuț ș i  cratere de peste 2.000 km în diametru.  Pe

baza imagini lor  navelor spaț ia le,  cercetător i i  cred că Craterul  Jezero al  lu i

Marte a fost  odată acasă la o del tă a râului .  Del te le se formează pe măsură

ce râur i le scad sedimentele în corpur i  de apă relat iv mai placide și  mai mari  -

cum ar f i  lacur i le ș i  oceanele.  Și  acest proces de depunere creează o ser ie

de medi i  var iate.  Oameni i  de șt i ință cred că o rețea de râur i  a l imentate

probabi l  în acest s i te,  făcându- l  un loc pr imordial  pentru v iața care a evoluat

pe Planeta Roșie.  Această istor ie ș i  potenț ia lu l  de a găsi  semne ale v ieț i i

s t ră ine străvechi ,  l -au împins pe NASA să- l  a leagă pe Jezero drept locul  de

ater izare pentru doi  lander i  v ik ingi  a i  NASA, în 1976.  Misiunea Vik ing  1 s i  2

(1976-1987) a t r imis peste 50.000 de fotograf i i  cu planeta Marte,  atât  de pe

orbi tă,  cât  ș i  de la suprafață),  t imp de 11 ani .  În  1996, a fost  lansată

misiunea Mars Global  Surveyor care a durat  9 ani  ș i  a t r imis peste 200.000

de fotograf i i  ș i  206 mi l ioane de măsurător i  spectrometr ice,  iar  în 1997

Sojourner,  parte a misiuni i  Mars Pathf inder,  devine pr imul rover care

explorează suprafața marț iană, începându-și  misiunea pe 4 iu l ie în zona

Chryse Plani t ia.  Sojourner era foarte mic (66 cm lungime, 30 cm înăl ț ime și

șase roț i  de 13 cm diametru) ș i  a funcț ionat aproape trei  luni .  2002 vine cu

misiunea Mars Odysey care încerca să găsească apă înghețată sub suprafața

marț iană. Instrumentul  va t r imi te date până în 2010. Naveta a t r imis peste

350.000 de fotograf i i  ș i  a preluat 95% din datele culese de rover-ele Spir i t  ș i

Opportuni ty.  2004 Rover-ele Spir i t  ș i  Opportuni ty găsesc dovezi  puternice că

Marte a avut în t recutul  îndepărtat  apă la suprafață.  Cântăreau 180 kg, de 15

or i  mai mult  decât roverul  Sojourner.  Spir i t  a urcat în 2005 un munte mic de

înăl ț imea statui i  L ibertăț i i ,  iar  Opportuni ty a parcurs 45 de km pe suprafața

marț iană în 14 ani ,  iar  în 2018 NASA a pierdut legătura cu el ,  cei  de la NASA

bănuind că o fur tună a acoper i t  cu nis ip panour i le solare ale rover-ului .
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În 2006, Mars Reconnaissance Orbi ter  t r imte pr imele imagini  la rezoluț ie

mare ca parte a misiuni i  de a a elucida istor ia apei  pe Marte iar  în 2012

Rover-ul  Cur iosi ty ater izează în zona Gale Crater.  A descoper i t  dovezi  că pe

Marte sunt albi i  uscate ale unor foste râur i .  Misiunea a costat  2,5 mi l iarde

dolar i ,  dar rover-ul  este de dimensiunea unui  SUV, cântărește o tonă și  a

descoper i t  urme ale unei  foste albi i  de râu și  posibi l  a le unor molecule.  

În deceni i le de după aceea, NASA a tr imis o mână de rovers pe Marte pentru

a se baza pe aceste descoper i r i .  Și  f iecare a fost  mai sof ist icat  decât

precedentul .  Cel  mai recent roamer robot dinaintea Perseverenței ,  roverul

Cur iosi ty al  NASA ,  a ater izat  în 2012 cu scopul  de a stabi l i  „dacă Marte a

fost  vreodată capabi l  să susț ină v iața microbiană”.  Robotul  a parcurs mai

mult  de o duzină de mi le în Gale Crater,  un fost  pat  de lac,  ofer ind noi

informaț i i  despre vechea cl imă a Marte,  geologia actuală ș i  t recutul  apos. 

Ajungem  în iu l ie 2020 când  au fost  lansate t re i  misiuni  către Marte:  rover-ul

Perseverance al  NASA, misiunea chineză Tianwen-1 (care cupr inde și  o

sondă și  un rover)  ș i  sonda Hope a Emiratelor Arabe care va studia planeta

de pe orbi tă.  Auajuns în februar ie 2021. În doar câteva săptămâni scurte,

rover-ul  Perseverență al  NASA precum și  însoț i torul  său el icopterul

Ingenui ty,  vor începe să supravegheze zona „personal” .  Perseverența este

un rover aproape de dimensiunea unei  mașini ,  conceput pentru a caracter iza

geologia lu i  Marte ș i  a studia c l imatul  său ant ic.  Pe parcurs,  va căuta semne

ale v ieț i i  s t ră ine străvechi  -  în special ,  a v ieț i i  microbiene -  ș i  va colecta

probe de sol  ș i  roci  care vor f i  t r imise înapoi  pe Pământ pentru studi i

u l ter ioare la laboratoare de tal ie mondială.   Iar  Craterul  Jezero oferă locul

perfect  pentru Perseverență pentru a prelua o ser ie de probe promițătoare.  

În mart ie s-a anunțat  amânarea pentru 2022 a misiuni i  Agenț ie i  Spaț ia le

Europene împreună cu agenț ia rusă care aveau de gând să lanseze o

misiune cu un rover numit  Rosal ind Frankl in.
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Cu mi l iarde de ani  în urmă, o enormă stâncă spaț ia lă a lovi t  Marte ș i  a

excavat un crater de 1.200 de ki lometr i  lăț ime, numit  acum bazinul  de impact

Is id is.  Dar cosmosul nu era încă făcut.  O al tă lovi tură mai mică din inter iorul

bazinului  a produs ul ter ior  un crater încorporat  care de atunci  a fost

supranumit  Jezero Crater.  Perechea suprapusă de impactur i  a schimbat în

mod unic roci le din regiune, ajutând la crearea unui  peisaj  special  pe care

oameni i  de șt i ință cred că ar f i  putut  să- i  f i  fost  pr ieteni  cu v iața.  În 2015,

cercetăr i le publ icate în Journal  of  Geophysical  Research: Planets au arătat

că craterul  Jezero,  acum uscat,  găzduia apă de două or i  în t recutul  lu i  Marte.

Craterul  Jezero al  lu i  Marte este v i i torul  loc de ater izare pentru roverul  Mars

2020 al  NASA.  Oameni i  de șt i ință au folosi t  observaț i i le pr in satel i t  pentru a

efectua ceea ce geologi i  numesc o „sursă de scufundare”,  unde urmăresc o

var ietate de minerale din bazinul  marț ian înapoi  la sursa or ig inală din

amonte.  De exemplu,  argi le,  care se formează în prezența apei ,  par să f i  fost

preluate din zonele înconjurătoare ș i  aruncate în lacul  craterului  pr in

curgerea apei .  Interesant este faptul  că anal iza echipei  a arătat  că Craterul

Jezero a servi t  un bazin act iv în două per ioade de t imp separate,  înainte ca

apa să se usuce acum aproximat iv 3,5 mi l iarde de ani ,  spor ind șansele ca

viața marț iană să câșt ige un punct de spr i j in.  Apa a fost  probabi l  atât  de

mare la un moment dat încât s-a revărsat peste pereț i i  craterului .  O ser ie de

lucrăr i  de atunci  au susț inut  aceste constatăr i .

Astronomii  imaginează acum Craterul  Jezero ca un sistem dinamic,  cu apă

care curge atât  în   inter ior  cât  ș i  în exter ior  pe per ioade lungi  de t imp în

trecut.  NASA ar dor i  să probeze roci le din centrul  del te i ,  unde apa ar f i  fost

cea mai adâncă. Depozi te le noroioase de acolo ar putea păstra o evidență a

mater ie i  organice,  așa cum fac roci le s imi lare pe Pământ.  Și  poate cea mai

interesantă posibi l i tate este ca Jezero Crater să f i  fost  odată acasă la

covorașe microbiene, cum ar f i  spuma de iaz care se formează la marginea

unui  lac.  Anumite minerale ar f i  putut  să păstreze acea gunoi  de iaz,  formând

ceea ce oameni i  de șt i ință numesc stromatol i ț i  ,  un fe l  de rocă strat i f icată

care este în esență o fosi lă.
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Surse și link-uri: 
https://astronomy.com/news/2021/02/mars-madness-a-closer-look-at-jezero-crater-

perseverances-landing-site
https://astronomy.com

https://silive.com
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Inteligența artificială se referă la roboții sau

sistemele care imită inteligența umană prin

care se pot executa activități diferite, iar

acești roboți devin din ce in ce mai

dezvoltați pe baza informațiilor pe care ei le

colectează.

De la roboți care repară sateliții in spatiu,

până la cei care joacă șah sau poker,

inteligența artificială devine din ce în ce mai

interesantă odată cu performanța dovedită

de modernizarea în timp.

Inteligența artificială

Inteligența artificială

este un instrument, nu

o amenințare.

 Rodney Brooks

Elev Drăgulescu
Ștefan Giannis
clasa a IX-a, C

Prof. coord. Radu Daniela
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Aceste s isteme/roboț i  sunt esenț ia l i  pentru v i i toarele job-ur i  ne-accesibi le

persoanelor umane f i ind s impl i f icate cu ajutorul  intel igenței  ar t i f ic ia le,  ș i  un

exemplu foarte bun ar f i  repararea satel i ț i i lor  in spaț iu care este foarte greu

accesibi lă oameni lor ,  iar  roboț i i  nu au nevoie de oxigen pentru a respira,  d in

acest mot iv ei  sunt fo losi ț i  intr-un scop foarte bun și  sunt foarte fo losi tor i .

Chiar ș i  chimia are legătură cu crearea roboț i lor  cu intel igența art i f ic ia lă.

Major i tatea sunt construi ț i  d intr-un aluminiu ușor dar ș i  p last ic ș i  a l te metale

sau mater ia le.  Ca telefoanele,  sau or ice al tă formă de android,  procesorul  lor

care î i  a jută să gandească și  celelal te componente din care roboț i i  sunt

formaț i ,  conț in aproape jumătate din elementele tabelului  lu i  Mendeleev.

Cu ajutorul  programări i ,  roboț i i  reușesc să ț ină minte formule,  calcule,  chiar

și  texte sau poezi i .  Ei  pot  de-asemenea să rezolve probleme chimice.

Intel igența art i f ic ia lă este la al t  n ivel  ș i  este chiar uimitoare.  Sunt foarte

multe locur i  în România în care se pot v iz i ta laboratoare de robot ică în care

se fac demonstraț i i  educat ive  

Uni i  oameni se îngr i jorau deoarece intel igența art i f ic ia lă,  în v i i tor ,  ar  putea

ț ine locul  oameni lor ,  ș i  că oameni i  ar  f i  într-un fel  inut i l i .  Opinia mea este că

această idee este doar un mit  ș i  că oameni i  vor avea noi  sectoare de lucru,

având accesibi l i tatea de a manevra roboț i i .

Intel igența art i f ic ia lă este peste tot  în lume onl ine ș i  of f l ine.

Un exemplu de intel igență art i f ic ia lă onl ine este robotul  d in spatele

reclamelor pe baza căruia,   nouă ne apar.  Pe baza informaț i i lor  pr imite de

robot,  acesta ne sugerează reclame, despre informaț i i le sau istor icul  căutat .

Un exemplu de intel igență art i f ic ia lă of f - l ine,  sunt roboț i i  d in fabr ic i ,  care

montează, f ixează, creează, amestecă sau in i ț iază di fer i te lucrur i .  
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După cum ştim cu toţii, ultimul an din viaţa

tuturor a adus o serie de schimbări în viaţa

tuturor, fie că vorbim despre tineri, adulţi sau

bătrâni. Conform restricţiilor, a trebuit să

petrecem mai mult timp în casă, context care

poate avea atât un efect pozitiv, gândindu-ne

că putem petrece mai mult timp cu cei dragi,

cât şi efect negativ, întrucât putem intra în

criză de idei şi de activităţi. Pornind de la

această premisă, propun explicarea unor

experimente chimice, care ar putea fi făcute

de către oricine acasă, în vederea ocupării

timpului liber.

Experimente chimice 
în vreme de pandemie

Viața este un proces

chimic.

Antoine-Laurent
Lavoisier

Elev ANDREI Gabriel-
Nicolae

clasa a IX-a, C
Prof. coord. Voichițoniu Iacob
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1.Cum să aduci Crăciunul la t ine acasă, indiferent de anotimp

Mater ia le necesare:

·bicarbonat de sodiu rece (t inut in prealabil  la fr igider)

·spuma de ras

·un vas larg

Stabi l i rea proporţ i i lor :

·3 părţ i  b icarbonat de sodiu;

·1 parte spumă de ras.  

Mod de lucru:

Se pune într-un vas bicarbonatul  de sodiu,  ţ inut  în prealabi l  la f r ig ider ş i  apoi

se adaugă treptat  spuma de ras.  Se amestecă bine cele două ingrediente,

până la obţ inerea consistenţei  dor i te.  Substanţa obţ inută va f i  moale,

maleabi lă ş i  rece, exact ca zăpada adevărată.

***Pentru un efect uimitor,  se poate adăuga sclipici .***
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2. Balonul fermecat

Mater ia le necesare:

·       Un balon mai gros

·      O pâlnie

·      O sticlă mică 

·       Bicarbonat de sodiu

·      Oţet

Mod de lucru:

Se pune balonul  pe capătul  îngust al  pâlniei  ş i  se toarnă în el  o l ingură de

bicarbonat de sodiu.  

Se toarnă două degete de oţet  în st ic lă.

Se ataşează cu gr i jă balonul  de gura st ic le i  ş i  apoi  se varsă bicarbonatul  d in

balon în st ic lă.  Oţetul  ş i  b icarbonatul  de sodiu vor reacţ iona, iar  balonul  se

va umfla aproape instantaneu.
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3.Experiment cu ploaie în borcan

V-aţ i  întrebat vreodată cum se formează ploaia? Acest exper iment vă poate

desluși  acest mister.

Mater ia le necesare:

·Un borcan/pahar transparent

·Colorant al imentar

·Pipetă 

·Spumă de ras 

Mod de lucru:

Se pune apă în borcan, iar  deasupra se pune un strat  generos de spumă de

ras.  Se amestecă colorantul  a l imentar cu puț ină apă. Dacă nu aveț i  colorant

al imentar,  nu vă faceț i  gr i j i ,  puteț i  fo losi  atât  acuarele,  cât  ş i  cerneală!

Se ia cu pipeta culoare ş i  se picură peste spuma de ras.  În curând,

colorantul  va cădea în apă. De ce? Când spuma nu mai poate absorbi  apă,

culoarea trece pr in ea și  cade în apa din borcan.
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4.Bouncy balls
Deşi bi le le au fost  fo losi te ca jucăr i i  d in cele mai îndepărtate vremuri ,  mingi le

săr i toare sunt o inovaţ ie a secolului  curent.  Ast fe l ,  cu ajutorul  chimiei  ne

putem crea propr i i le bi le săr i toare.

Mater ia le necesare:

·Borax (se găsește la raionul  produselor de curăţenie a magazinului)

·Amidon de porumb (se găsește la raionul  produselor al imentare-de coacere

a magazinului)

·Adeziv alb (de exemplu,  adezivul  lu i  Elmer,  care face o minge opacă) sau

adeziv albastru sau clar (care face o minge translucidă)

·Apă caldă
·Colorant al imentar
·Linguri  de măsurare
·Lingură (pentru a amesteca amestecul)

·2 pahare de plastic mici sau alte recipiente
·Sti lou de marcare
·Conducător metric
·Pungă de plastic cu fermoar
Mod de lucru:

Se toarnă 2 l ingur i  de apă caldă și  1/2 l ingur i ță de pudră de borax într-o

ceașcă et ichetată în prealabi l  „Soluț ie de borax”.  Se amestecă pentru a

dizolva boraxul .  Se adaugă colorantul  a l imentar.  Se toarnă 1 l ingură de l ip ic i

într-o ceașcă et ichetată „Amestec cu bi le” .  Se adaugă 1/2 l ingur i ță din soluț ia

de borax făcută anter ior  ș i  1 l ingură de amidon de porumb. Se lasă

ingredientele să interacț ioneze singure t imp de 10-15 secunde și  apoi  se

amestecă împreună pentru a se omogeniza complet .  Odată ce amestecul

devine imposibi l  de amestecat,  se scoate din cupă şi  se modelează mingea

cu mâini le.  Mingea va f i  la început l ip ic ioasă și  dezordonată,  dar se va

sol id i f ica pe măsură ce este f rământată.  Odată ce mingea este mai puţ in

l ip ic ioasă, exper imentul  este gata ş i  se poate juca cu ea.
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Astrologia este o pseudoștiință conform

căreia pozițiile relative ale obiectelor cerești

ar putea oferi informații despre personalitate,

relațiile umane și alte probleme legate de

viața umană. Astrologia datează cel puțin din

al ll-lea mileniu I.Hr. și își are rădăcinile în

sistemele utilizate pentru a prezice

schimbările sezoniere și pentru  interpretarea

ciclurilor cerești ca semne ale comunicărilor

divine. 

Astrologia

Avantajul unui punct

de vedere astrologic

pornește din faptul că

trăiești în acord cu

natura, nu te

înstrăinezi de la ea

Thomas Morus

Elev Iordan Alexia
Maria 

clasa a IX-a, C
Prof. coord. Nistor Ionela
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Multe cul tur i  au acordat importanță evenimentelor astronomice, iar  unele,

cum ar f i  astrologia mayașă, chineză, hindusă au dezvol tat  s isteme elaborate

pentru a prezice evenimentele terestre din observaț i i  cereșt i .  Astrologia

occidentală,  una dintre cele mai vechi  s isteme astrologice încă ut i l izate,  îș i

are rădăcini le în Mesopotamia,  de unde s-a răspândi t  în Grecia ant ică,

Roma, lumea arabă și ,  în cele din urmă în Europa centrală ș i  de Vest.

Astrologia occidentală contemporană este adesea asociată cu s isteme de

horoscopur i  care au scopul  de a expl ica aspecte ale personal i tăț i i  unei

persoane și  de a prezice evenimente semnif icat ive din v iața ei  pe baza

pozi ț i i lor  obiectelor cereșt i  

SEMNE ASTROLOGICE

Berbec, Taur,  Gemeni,  Rac, Leu, Fecioara,  Balanța,  Scorpion, Săgetător,

Capr icorn,  Vărsător,  Peșt i .  

De-a lungul  major i tăț i i  is tor ie i  sale,  astrologia a fost  considerată o t radi ț ie

savantă ș i  a fost  comună în cercur i le academice, adesea în strânsă relaț ie cu

astronomia, alchimia,  meteorologia ș i  medicina. A fost  prezentată în di fer i te

lucrăr i  ș i  l i teratur i ,  de la Dante Al igher i ,  Geoffrey Chaucer la Wi l l iam

Shakespeare s i  Lope de Vega. După sfârși tu l  secolului  a l  XIX- lea ș i

adoptarea pe scară largă a metodei  șt i inț i f ice,  astrologia a fost  puternic

contestată,  atât  d in mot ive teoret ice cât  ș i  d in mot ive exper imentale,  ș i  s-a

dovedi t  că nu are val id i tate șt i inț i f ică sau putere expl icat ivă.  Astrologia ș i -a

pierdut ast fe l  pozi ț ia academică și  teoret ică,  iar  credința comună în ea a

scăzut în mare măsură.  În t imp ce sondajele au demonstrat  că aproximat iv un

sfert  d in americani ,  br i tanic i  ș i  canadieni  spun că ei  cont inuă să creadă că

pozi ț i i le stelelor ș i  a le planetelor afectează viața lor ,  astrologia este acum

recunoscută ca o pseudoșt i ință -  o credință prezentată incorect  ca șt i ință.
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Din cele mai vechi timpuri, oamenii au fost
atrași de pietrele strălucitoare și de
frumusețea acestora pe care adesea le
foloseau pentru calitățile lor. Bijuteriile au
evoluat foarte mult în ultimii ani, astfel
existând o varietate mare de modele de
pietre prețioase cu un aspect unic și frumos
fiecare fiind din ce în ce mai speciale. În
zilele de azi, există multe tipuri de pietre
prețioase, frumusețea lor constând în formă,
culoare și diversitatea lor. Există o varietate
de pietre incolore, albe sau pietre prețioase
negre sau colorate care atrag privirile
oamenilor din ce în ce mai mult. 

Pietre Prețioase

Serile liniștite sunt

pietrele mele

prețioase

Marta Cecchetto

Elev Manu Ștefania
clasa a IX-a, F

Prof. coord. Radu Daniela
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De regula,  cal i tatea unei  p ietre constă în anumite cr i ter i i  de pozi ț ie în scara

mohs constând în     

·Culoare

·Gradul  de t ransparenta 

·Pur i tate

·Mărimea și  modul de șlefuire 

·Dur i tatea

Tipuri  de pietre prețioase

Fiecare piatră,  semipiatră nestemată este unică,  f iecare având culor i

deosebi te,  de neimaginat,  cr istalele au fost  formate în natură,  e le au fost

descoper i te acum mi l ioane de ani  f iecare avand povestea acestuia.  

Iată cele mai căutate ș i  apreciate pietre fo losi te din toate t impur i le:

1.DIAMANTUL ROȘU

ȘTIAȚI CĂ! Denumirea de „diamant„  provine din l imba greacă de la „adamas„

care se t raduce pr in „ indestruct ib i l „  .

Piatra aceasta ocupă locul  10 pe scara dur i tăț i i ,  ea f i ind destul  de preț ioasă,

iar  formarea acesteia durează 3 mi l iarde de ani .

Diamantul  roșu este cea mai scumpă și  cea mai rară piatră preț ioasă din

lume. De-a lungul  t impului ,  s-au găsi t  cel  puț in 30 de diamante roși i  în

întreaga lume.

Cel mai valoros ș i  scump t ip de diamant roșu este „Moussaief f  Red Diamond„

care are 5.11 carate,  iar  în anul  2011 a fost  cumpărat la o l ic i taț ie pentru

suma de 8 mi l iarde de dolar i .
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2. SMARALDUL  

Denumirea de „smarald„ îș i  are or ig inea din l imba greacă de la „smaragdus„

care înseamnă „piatră străluci toare„

Smaraldul  este o piatră cu o or ig ine rară având în compozi ț ie o mare

var ietate de ber i l iu mineral  ș i  e l  are o culoare verde dator i tă conț inutului

r id icat  de crom.

3. SAFIRUL

Safi rul  este unul  d intre cele mai dure pietre preț ioase după diamant,  e l  face

parte din c lasa pietrelor Cor indon avînd o dur i tate de 9 pe scara Mohs.

Saf i re le au fost  descoper i te acum mi i  de ani  în India,  Sr i  Lanka, Combodgia,

Tanzania.

4. OPALUL NEGRU

Opalul  este f recvent întâlni t ,  dar există mai multe t ipur i  spectaculoase

(opalul  negru) care sunt foarte rare.  În general ,  opalul  negru ș i  p ietrele negre

sunt exploatate de la Lightning Ridge, Austral ia.  

Valoarea acestora constă în aproximat iv 2300 de dolar i  pe carat .

5. ALEXANDRIT

Această piatră a fost  numită în onoarea țarului  rus Alexandru al  I I - lea,  ea

având aspect ș i  nuanță foarte f rumoasă de verde-albastru sau chiar magenta.

Acesta strălucește impecabi l  în soare putând f i  confundat cu ușur ință cu un

smarald.

Alexandr i tu l  a fost  descoper i t  în anul  1830 în Munț i i  Ural i  d in Rusia ș i  Afr ica

de Est ,Brazi l ia.
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Respirăm de 16 – 20 de ori pe minut, iar 21

la sută din aerul inspirat este oxigen. Ce

confortabil... inspiiir... expiiir... și totul

funcționează normal. Am încercat cu toții,

cred, să ne ținem respirația sub apă. Cât

timp ați reușit să rămâneți confortabil sub

apă fără să respirați? Ce ați făcut după 50 –

60 - 70 secunde petrecute sub apă? După

cât timp ați ieșit la suprafață? Eu știu că nu

mă mai săturam să respir.

Cât de important este oxigenul
pentru viața de zi cu zi?

Iubirea-i oxigenul care

întreține flacăra vieții.

Placido Domingo

Elev Anghel-Matei
Schor

clasa a IX-a, F
Prof. coord. Botezatu

Emanuela
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Dar ce se întâmplă dacă o cameră este neaer is i tă ș i  eșt i  obl igat  să faci  teme

și  să înveț i  6 ore cu pauze scurte? Creierul  pr imește din ce în ce mai puț in

oxigen.

Atunci  când creierul  este s lab oxigenat întreg organismul este l ipsi t  de v lagă

și  se instalează senzaț ia de oboseală ș i  epuizare.

Dar dacă ne-am af la într-un submarin în t impul  celui  de-al  I I - lea război

mondial  ș i  nu am putea ieși  la suprafață înainte de a se termina oxigenul ,  iar

generatorul  de oxigen nu ar mai funcț iona?

Într-o ast fe l  de s i tuaț ie ar apărea amețel i  ș i  stăr i  de confuzie dator i tă unei

l ipse de oxigenare a creierului .  Atunci  când creierul  nu pr imește suf ic ient

oxigen poate să apară  accidentul  vascular cerebral ,  care,  în anumite cazur i ,

poate f i  fatal .

Pare destul  de gravă insuf ic iența sau l ipsa de oxigen pentru om, dar hai  să

vedem ce înseamnă 5 secunde fără oxigen pentru planeta Pământ?

Deși  nu este cel  mai bine reprezentat  procentual  în compozi ț ia atmosferei ,

totuși  oxigenul  este cel  mai important gaz. Ce s-ar întâmpla cu atmosfera sau

cu mediul  înconjurător dacă oxigenul  ar  l ipsi  doar pentru 5 secunde?

Clădir i le ș i  barajele de apă s-ar dezintegra instantaneu deoarece oxigenul

acț ionează ca un l iant  în compozi ț ia acestora.  Or ice construcț ie metal ică ș i

or ice componente metal ice vor fuziona în absența oxigenului  deoarece va

l ipsi  stratul  de oxidare care le t ine separate.  De asemenea dacă în cele 5

secunde fără oxigen ne-am af la pe plajă,  am exper imenta arsur i  solare

deoarece oxigenul  împiedică radiaț i i le UV să acț ioneze distruct iv asupra

piel i i .  

45



În absența oxigenului  urechea noastră internă ar exploda, deoarece ar

scădea brusc,  cu 20 la sută,  presiunea asupra t impanului ,  echivalent cu a ne

scufunda instant la o adâncime de 2000 m. Fără oxigen focul  nu ar putea să

ardă. Toate motoarele cu ardere internă s-ar opr i ,  avioanele nu ar mai putea

zbura ș i  s-ar prăbuși .  Cerul  ar  părea întunecat deoarece lumina se ref lectă în

atmosferă dator i tă part iculelor de oxigen. Pământul  ar  crapă deoarece 45 la

sută din compozi ț ia pământului  este oxigen.

Din fer ic i re asta nu se va întâmpla nic iodată,  iar  noi  suntem fer ic i ț i  că putem

respira ș i  putem simț i  benef ic iu l  aerului  în corpul  nostru.  Desigur că înainte

de a șt i  toate aceste lucrur i  nu apreciam suf ic ient  prezența oxigenului  în

atmosfera terestră.  De aceea este foarte important să luam toate măsur i le

necesare,  începând cu recic larea, pentru a păstra atmosfera noastră în bune

condi ț i i .
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Energia eoliană este o formă de energie

regenerabilă, foarte sănătoasă pentru mediu,

aceasta fiind considerată un tip de energie

BIO, fără poluare, exploatând energia

vântului. Energia vântului la inceput era

transformată în energie mecanică, folosită

încă de la începuturile umanității ca un mijloc

stabil de propulsie pe apă pentru diverse

expediții pe ocean, iar mai târziu ca energie

pentru morile de vânt.

Energia Eoliană 

Materia este energie și

energia nu este nimic

altceva decât

activitatea spiritului

conștient unic.

Kurt Tepperwein

Elev Kurtay Ahmet
clasa a IX-a, F

Prof. coord. Ing. Ghergu
Diana
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În general ,  moara de vânt modernă este ut i l izată în diverse moduri  numită

fermă eol iană, iar  acestea produc în jur  de 50-60 KW (diametre de el ice

începând cu 1 m) spre 2-3 MW (diametre de 60-100 m),  iar  înăl ț imea lor

di feră,  de la 1-15 m pentru 50-60 KW, iar  15-60 m pentru 2-3 MW.

Țări le cu cele mai multe ferme eol iene instalate sunt:  China, Statele Uni te

ale Americ i i ,  Germania ș i  Spania,  iar  în România existând peste o mie de

turbine eol iene, jumătate din ele f i ind în Dobrogea. 

Mori le de vânt persane aveau palete construi te din buchete de trest ie,  care

se învârteau împrejurul  unei  axe vert icale ș i  erau folosi te la măcinarea

grăunțelor.

Europeni i  au dezvol tat  mori  de vânt cu rotoare care se învârteau pe o axă

or izontală,  spre deosebire de persi  care mergeau pe pr incipul  unor axe

vert icale.

Dezavantaje:

-   resursa energet ica relat iv l imi tată,  dator i tă var iaț ie i  v i tezei  vântului ;

-   număr redus de amplasamente posibi le;

-   turbinele afectează mediul  ș i  ecosistemele din împrejur imi,  omorând păsăr i

ș i  necesi tând terenur i  mari  pentru instalarea lor ;

-   există un r isc mare de distrugere în cazul  fur tuni lor .

Exemplu de moară de
vânt medievală pentru

energie eoliană

Exemplu de moară de
vânt modernă pentru

energie eoliană
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Trăim într-o lume în care smartphone-ul face

parte foarte mult din viața noastră. Din

păcate, prin folosirea frecventă, acest device

devine dăunător sănătății noastre.

Folosirea în exces a telefonului mobil duce la

deteriorarea sănătății și la apariția bolilor

fizice, psihice, dar și sociale. Știi ce boli îți

poate provoca telefonul tău?

DEPENDENȚI DE RADIAȚIILE
ELECTRO-MAGNETICE

A apărut și romanul

electronic. Totul e pe

sticlă, nimic

consistent.

Harry Ross

Elev Vîlciu Adriana
Mădălina

clasa a X-a, A
Prof. coord. Steluța Mogoș
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Problemele cauzate de telefonul  mobi l  pornesc de la insomni i  ș i  creșterea

temperatur i i  corporale,  până la tumori  pe creier,  așa că „Mobi le le t ransmit

radiaț i i  e lectro-magnet ice ș i  acestea au capaci tatea de a schimba

organizarea celulelor ș i  a țesutur i lor  cu rapidi tate,  fără a se vedea. Mutarea

celulară generează cancerul  la creier ș i  multe al te bol i .  ”

Telefonul  mobi l  poate produce tumori  în zona maxi larului :  „studi i  recente au

arătat  că fo losirea excesivă a mobi lu lu i  poate genera cancer.  De cele mai

multe or i ,  acest t ip de cancer este local izat  lângă maxi lar  ș i  ureche .”  De

asemenea, au fost  făcute cunoscute rapoarte legate de r iscur i le fo losir i i  pe

termen lung a smartphon-ului ,  care au demonstrat  că pr imele efecte negat ive

asupra omului  se pot observa abia după zeci  de ani  de ut i l izare a te lefonului .

Drept dovadă, doctorul  Mihai l  Pautov prezintă s imptomele dependenței  de

telefon, anume: accesarea telefonului  când eșt i   p l ic t is i t  sau trezirea în

t impul nopț i i  să  î ț i  ver i f ic i  te lefonul ,  anxietatea la job pentru că nu î ț i  poț i

fo losi  te lefonul ,  p ierderea t impului  fo losind telefonul  fără un scop anume,

renunțarea la întâlnir i  pentru depr inderea de a c i t i  informaț i i  de pe telefon,

reducerea t impului  de  social izare.

Pe lângă detel iorarea veder i i  ș i  dereglarea r i tmului  cardiac,  fo losirea

telefonului  în exces are inf luență ș i  asupra postur i i  corpului ,  acest lucru

traducându-se în patologi i  a le coloanei  vertebrale.  Pentru a scăpa de

dependență,  putem folosi  una din metodele următoare :  „  Încearcă să nu

foloseșt i  te lefonul  cu două ore înainte de somn, așa corpul  tău o să aibă

destul  t imp să real izeze că este noapte ș i  că t rebuie să doarmă. El imină

apl icaț i i le care nu î ț i  sunt fo losi toare,  dar î ț i  consumă t impul.  Blochează

not i f icăr i le pentru apl icaț i i le unde nu pr imeșt i  veșt i  importante.  Dezvol tă

hobby-ur i  noi  care nu impl ică fo losirea telefonului  (cântă la un instrument,

c i tește cărț i  f iz ice,  desenează, petrece mai mult  t imp afară,  impl ică-te în

act iv i tăț i  de voluntar iat . )  De asemenea, î ț i  poț i  descărca apl icaț i i le  care î ț i

l imi tează t impul petrecut pe telefon.”

50



Dacă simț i  că este vorba despre o problemă mai gravă ,  poț i  apela or icând la

terapie sau poț i  cere ajutor unui  adul t ,  unui  păr inte sau consi l ierului  școl i i . ”

Acestea f i ind spuse, ascul tă de următorul  sfat :  „Acum aruncă telefonul  cât

mai departe ș i  bucură-te de viața reală ! ”

Surse:

ht tps: / /www.perfecte.ro/sanatate/efectele-negat ive-ale-telefonului-mobi l -

asupra-sanatat i - tu-st i i -ce-bol i - i t i -poate-provoca-mobi lu l - tau.html,

ht tps: / /doctormihai l . ro/2019/11/15/dependenta-de-telefonul-mobi l -s imptome-

efecte-nocive-si-solut i i /
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O mare parte a vieții noastre este guvernată

de social-media. În general, adolescenții au

tendința de a încerca să își formeze viața

perfectă prin intermediul aplicațiilor, din

cauza faptului că nu vor să o organizeze prin

prisma părinților, sau, prin diferite modele au

devenit adevărate etaloane în societate. 

SOCIAL-MEDIA ÎN VIAȚA
ADOLESCENȚILOR 

Social media este

despre sociologie și

psihologie mai mult

decât tehnologie

Brian Solis

Elev Nica Andreea
clasa a X-a, A

Prof. coord. Steluța Mogoș
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Spre exemplu,  mă refer la vedetele care au apelat  la operaț i i le estet ice.

Pr in pozele edi tate cu ajutorul  Photoshop-ului ,  t iner i i  îș i  pot  ascunde

imperfecț iuni le ș i  pot  începe să se simtă complexaț i  de fe lul  în care arată,

poate chiar ș i  de fe lul  în care se comportă,  atunci  când îș i  constată

defectele.  Acest lucru ident i f ică  o problemă foarte mare, mai ales pentru

adolescenț i i  instabi l i  emoț ional .

În secolul  a l  XXI- lea,  nu există nic iun adolescent care să nu folosească un

dispozi t iv  performant ș i  cel  puț in o apl icaț ie de t ip social-media.  Copi i i  au

nevoie să comunice cu păr inț i i ,  cu pr ieteni i  lor ,  cu profesor i i ,  iar  pentru

această legătură au nevoie de o apl icaț ie,  de exemplu:  Instagram,

Facebook, Whatsapp, Snapchat sau al te le.  Fac refer ință la faptul  că rar

întalnim populaț ie cu vârsta cupr insă între 10-20 de ani  care să nu aibă

cel  puț in o apl icaț ie fo losi tă pentu comunicare sau pentru a af la noi

informaț i i .

Social-media mai poate f i  ut i l izată în încercarea de a scăpa de real i tatea

dură,  chiar ș i  pentru puț in,  spre exemplu,  pentru câteva minute sau

secunde. În mare parte,  tehnologia este fo losi tă ca un mecanism de

reglare emoț ională,  de l in ișt i re.  Un mecanism depr ins de mulț i  adolescenț i

pentru a scăpa de certur i le fami l iare sau de stresul  școlar.

Ca aspecte ut i le ale fo losir i i  internetului  pentru apl icaț i i le de social-media

consider că elevi i  pot  găsi  informaț i i  mai  ușor,  pot  înțelege ce se petrece

în spatele mici i  v iz iuni  pe care ei  ș i -au creat-o.  Deși  observă cum

vedetele,  modelele îș i  edi tează estet icul ,  remarcă și  persoane care î i

inspiră să f ie ei  înșiș i  ș i  să aibă încredere în modul în care arată.  Am

descoper i t  multe persoane special izate în vârstă cărora le-ar face plăcere

să discute cu adolescenț i i  fără ajutor care t ră iesc în medi i  toxice.
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La doar câteva cl ick-ur i  d istanță ne putem crea o al tă imagine propr ie

perfectă,  chiar dacă aceasta este departe de a f i  reală.  Din nefer ic i re,

acestea sunt comportamente care susț in s imtomele depresiei  ș i  anxietăț i i .

F ie că ne comparăm f iz ic cu portretele de pe internet,  încercând să

îndepl in im normele impuse de societate asupra f iz icului ,  f ie că ne

comparăm relaț i i le noastre cu cele din social-media.  Ast fel ,  ne îngreunăm

viața ș i  aceste lucrur i  ne  fac să credem că o v iață bună înseamnă o una

fără probleme în care suntem tot  t impul  fer ic i ț i ,  ceea ce nu este normal,

toț i  avem momente mai di f ic i le ș i  toț i  decidem să mascăm realele

probleme în social-media.  

În opinia mea, sănătatea mintală a adolescenț i lor  este la fe l  de

importantă ca educaț ia.  Spre binele copi i lor ,  un ajutor din partea unui

psiholog este foarte important,  iar  acest fapt   nu este susț inut  destul  de

mult  în școl i .  Consider că interzicerea mobi le lor  la orele de curs nu este o

soluț ie,  această acț iune poate st imula adolescentul  în a ascunde anumite

lucrur i  față de profesor i ,  ceea ce poate duce la înrăutăț i rea s i tuaț ie i  în

sine. 

Pr in fo losirea mi j loacelor social-media creierul  produce dopamina. Ea 

 este un hormon natural  care reglează starea noastră de spir i t  ș i  anumite

emoți i ,  precum și  capaci tatea de a face față stresului  ș i  anxietăț i i .  Acesta

este mot ivului  sent imentului  de bine când pr imim un mesaj  sau când avem

multe l ike-ur i  ș i  mulț i  urmări tor i ,  dar,  în momentul  în care începem să

pr imim cât mai puț ine l ike-ur i  ș i  persoanele să nu ne mai urmărească, ne

simț im frustraț i  ș i  demoral izaț i .
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Dopamina este același  hormon care te face să te s imț i  b ine atunci  când

fumezi ,  bei  sau par iezi .  Această substanță servește multor funcț i i

complexe în creier ș i  doar șt i ința creierului  o descr ie ca f i ind un drog

adict iv.  Din cauza dopaminei ,  aproape toată populaț ia devine dependentă

de social-media.  Deja vedem cu ochiul  l iber cum Social-Media formează

pr ieteni i  superf ic ia le cu oameni i  pe care nu te poț i  baza cu adevărat ,  cu

care nu poț i  vorbi  lucrur i  importante,  cu care doar te poț i  d istra,  face

poze, posta ș i  cam atât .  Rezul tatul  acestui  fapt  este că,  atunci  când vor

acumula stres,  oameni i  nu vor apela la persoane, c i  la un dispozi t iv  sau

tot  ceea ce presupune Social-Media,  pentru că oferă el iberarea stresului

temporar.  

În concluzie,  în pr incipiu,  Social-Media devine un rău necesar când se

formează o dependență,  un t imp organizat  putând reduce posibi la

legătură de device-ur i .
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René Descartes s-a născut la data de 31

martie 1596 in Descartes, Franța (orașul a

fost numit după acesta in 1966; înainte de

această decizie de a schimba numele după

René Descartes, orașul se numea "La Haye

en Touraine" până în 1802 și ulterior "La

Haye-Descartes") și a decedat la data de 11

februarie 1650 în Stockholm, Suedia. René

Descartes, cunoscut de asemenea cu

numele latin Cartesius, a fost un filozof și

matematician francez.

René Descartes

Toate substanțele,

adică toate lucrurile

care nu pot exista fără

să fie create de

Dumnezeu, sunt prin

natura lor

incoruptibile

Descartes

Elev Tarantoc Mario-
Florentin

clasa a X-a, B
Prof. coord. Aurelia Drăgoi
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 Biograf ie

     S-a născut în local i tatea La Haye en Touraine în 1596, f i ind al  t re i lea

copi l  a l  cuplului  Joachim și  Jeanne Descartes,  o fami l ie de mici  nobi l i  d in

regiunea Touraine, Franța.  La numai un an de la nașterea lu i  René, mama

sa se st inge din v iață.  Descartes va f i  crescut de o doică ș i  se pare că a

fost  contaminat de boala de plămâni care a cauzat moartea acesteia.

    De mic copi l  ș i -a manifestat  cur iozi tatea pentru fenomenele natur i i .  În

1604, la vârsta de 8 ani ,  este încredințat  noului  așezământ al  iezui ț i lor

din La Flèche, bast ion al  gândir i i  ar istotel ice.  Aic i  studiază lat ina ș i

greaca, precum și  matemat ica,  f iz ica,  logica,  morala ș i  metaf iz ica.  Î l

cunoaște pe pol imatul  Marin Mersenne, cu care va purta o vastă ș i  var iată

corespondență ș i  va întreț ine o relaț ie îndelungată de pr ietenie

intelectuală.

    La 14 ani  a început să compună lucrăr i  de matemat ică ș i  f i lozof ie.  În

1612 a plecat la Par is unde, încurajat  de pr ietenul  Mersenne, în 1615 s-a

dedicat  matemat ic i i .

    Între 1614 și  1617 îș i  ia bacalaureatul  ș i  l icența în drept la

Universi tatea din Poi t iers.  În 1616 a obț inut  l icența în Drept la

Universi tatea din Poi t iers.

Contr ibuț i i :

F i losof ie

    Deși  contr ibuț i i le intelectuale ale lu i  Descartes au fost  extrem de

numeroase și  substanț ia le,  dedicând lucrăr i  ș i  t ratate matemat ic i i

(a lgebrei ,  geometr ie i ,  numerelor complexe),  f iz ic i i  ș i  muzic i i ,  totuși

inf luența sa dominantă a rămas în f i lozof ie,  ș i  mai exact în formularea

curentului  f i lozof ic al  cartezianismului  (un curent al  f i lozof ie i  occidentale

raț ional iste,  fondat de René Descartes;  a fost  cont inuat în mod străluci t

de f i lozoful  o landez Baruch Spinoza și  de matemat ic ianul  german

Gott f r ied Wi lhelm von Leibniz) .

57



Matematică

·      A fondat l in i i le mari  a le șt i inței  noi  sub forma matemat ic i i  universale,

a reformat algebra,  a fondat o nouă geometr ie,  numită "geometr ie

anal i t ică" (sau geometr ia carteziană; reprezintă o modal i tate de abordare

a geometr ie i  cu ajutorul  a lgebrei) .  Figur i le geometr ice sunt def in i te cu

ajutorul  ecuaț i i lor  sau inecuaț i i lor ,  iar  rezolvarea problemelor se face pur

algebr ic.  Pentru aceasta,  p lanul  ș i  spaț iu l  t rebuie să f ie dotate cu s isteme

de coordonate carteziene.

·       În 1630 începe descr ierea meteor i ț i lor  după observaț i i le făcute la

Roma cu un an înainte.

·       A descoper i t  ovalele care î i  poartă numele (ovalele lu i  Descartes).

·       Descartes este pr imul matemat ic ian care a introdus ut i l izarea

calculului  a lgebr ic pentru studiul  propr ietăț i lor  geometr ice ale f igur i lor ,

ceea ce a condus la apar i ț ia geometr ie i  anal i t ice.  A găsi t  apl icaț ia

numerelor complexe în geometr ia anal i t ică.

·       A introdus ut i l izarea numerelor negat ive.  În ceea ce pr ivește teor ia

numerelor,  a studiat  numerele perfecte ș i  a descoper i t  anumite propr ietăț i

a le acestora.  De asemenea, a elaborat  metoda de determinare a

rădăcini lor  întregi  a le unei  ecuaț i i ,  pr in descompunerea în factor i  a

termenului  l iber.

·       O al tă descoper i re importantă a lu i  Descartes o const i tu ie regula

semnelor la ecuaț i i le algebr ice.

·       În 1638 a dedus cuadratura c ic lo idei  (o c ic lo idă este o curbă trasată

de un punct f ix  de pe un cerc care se rostogolește pe o dreaptă;  este un

exemplu de ruletă,  o curbă generată de o curbă care se rostogolește pe o

al tă curbă) ș i  a studiat  reprezentarea funcț ie i  numită fo l iu l  lu i  Descartes.

Fiz ică

·      Pr in idei le sale îndrăznețe,  Descartes a contr ibui t  la dezvol tarea

mecanici i .  Ast fe l ,  s-a ocupat de teor ia c iocnir i i  corpur i lor ,  a întrepr ins

cercetăr i  asupra căder i i  corpur i lor .

·       În opt ică,  a enunțat  legi le refracț ie i  lumini i  într-un mediu omogen.

58



Fig. 2. Cicloidă

Fig. 1. Rene Descartes
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În opinia noastră, matematicianul și filozoful

Pitagora este unul dintre cei care au scris o

istorie aparte în matematică. Acesta s-a

născut în 580 î.Hrîn insula Samos din Grecia

și a murit în anul 495 î.Hr la Metapontum,

Italia. Pitagora punea la baza întregii realități

teoria numerelor și a armoniei

DEMONSTRAȚII SIMPLE ALE
TEOREMEI LUI PITAGORA

Omul nu e niciodată

atât de mare ca atunci

când se lasă în

genunchi ca să ajute

un copil.

Pitagora

Elev Ghighină Ştefan
și Furtună Mihai
clasa a X-a, F

Prof. coord. Aurelia Drăgoi
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Una dintre cele mai importante real izăr i  a le lu i  este teorema ce- i  poartă

numele,  cu care toț i  e levi i  fac cunoșt ință în c lasa a VII-a.  Aceasta este

una dintre cele mai cunoscute teoreme din geometr ia eucl id iană,

construind o relaț ie între cele t re i  latur i  a le unui  t r iunghi  dreptunghic.

Aceasta af i rmă faptul  că în or ice t r iunghi  dreptunghic suma pătratelor

catetelor este egală cu pătratul  ipotenuzei .

           Chiar dacă este în discuț ie faptul  că această teoremă ar f i  putut  f i

cunoscută înaintea lu i ,  Pi tagora este pr imul care a demonstrat-o.

Fig.1 Teorema lui  Pi tagora

Iată acum trei  demonstraț i i  s imple ale teoremei,  cu menț iunea că pr ima

aparț ine lu i  Pi tagora  însuși :  

Demonstraț ia lu i  Pi tagora:

Pătratul  d in stânga și  cel  d in dreapta sunt ident ice.  Observaț i  că,  în

pătratul  d in stânga găsim patru t r iunghiur i  dreptunghice congruente,  cu

catetele de lungimi b,c s i  ipotenuza de lungime a.  Se demonstrează ușor

că f igura albă mărgini tă de cele 4 t r iunghiur i  dreptunghice este un pătrat .

Acum imaginaț i -vă că t ranslatăm tr iunghiul  verde până se unește cu cel

roșu ( formând împreună un dreptunghi)  ,  apoi  unim tr iunghiul  a lbastru cu

cel  mov (se formează un dreptunghi  congruent cu cel  verde-roșu ,  pe care

î l  “ împingem” spre marginea din dreapta).  Cu mișcăr i le de mai sus,

pătratul  nostru va arăta ca în f igura din dreapta!
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Ce a văzut Pi tagora? Suprafața albă a pătratului  d in stânga este aceeași

cu suprafața albă a pătratului  d in dreapta (s igur,  vedem și  noi  același

lucru!) .  Pr in urmare, ar ia suprafeței  a lbe din stânga este egală cu ar ia

suprafeței  a lbe din dreapta.  În stânga avem un pătrat  a lb cu ar ia ,  iar  în

dreapta avem două pătrate albe cu ar ia însumată   Așadar,  ,  adică

TEOREMA LUI PITAGORA!

 

O demonstraț ie cu calcul  a lgebr ic:

Dacă vom calcula ar ia pătratului  nostru așa cum î l  vedem în f igura din

stânga, vom avea: 

Ar ia pătrat  mare = Ar ia t r iunghi  roșu + ar ia t r iunghi  mov + ar ia t r iunghi

verde + ar ia t r iunghi  a lbastru + ar ia pătrat  a lb ,  adică :

  

sau

; după reducerea lu i           ,  rămânem cu:

adică TEOREMA LUI PITAGORA!
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O demonstraț ie ce fo losește asemănarea între t r iunghiur i :

Pornim de la un tr iunghi  dreptunghic ABC, cu vârful  în punctul  A.  Iată- l !

Observăm că tr iunghiul  ACH și  t r iunghiul  BCA sunt asemenea ( ia vedeț i

voi  de ce!) ,  deci  avem relaț ia:     

                       

   (1)

 

Dar ș i  t r iunghiul  ABH este asemenea cu tr iunghiul  CBA (vedeț i  d in nou de

ce!) ,  așadar:

                       

   (2)

 

Relaț ia (1) este echivalentă cu:                    ,       iar

relaț ia (2) este echivalentă cu:                               

Acum, adunând ul t imele două relaț i i ,  obț inem:  

                                                                   ,            adică  

TEOREMA LUI PITAGORA!

Bibl iograf ie:    Wikipedia.org
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