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1) “The outer space and its concepts are clearly out of this
world and out of our reach.” / “Spațiul cosmic și conceptele
lui sunt în mod clar în afara acestei lumi și în afara noastră.”
Lecturând cartea, cu siguranță descoperim o mulțime de secrete. Tyson reușește să surprindă
foarte bine esențialul în relatarea faptelor, în egală măsură uimindu-l pe cititor cu talentul său
de a spune toate aceste lucruri ca și cum ar fi o poveste. Cei neinițiați în tainele astrofizicii vor
găsi și destule idei mai greu de înțeles (acest lucru se va întâm-pla mai ales dacă se grăbesc
– și cine nu se grăbește astăzi?). Totuși cartea se citește cu ușurință și poate că pentru unii va
fi o alternativă mai bună decât o prelegere ținută în fața unui public larg, într-un amfiteatru
de universitate. Atunci când nu vei ințelege ceva, te vei putea reîntoarce la text pentru a relua
ideea.

2) “Dark energy, dark matter – anything dark – will leave you
in the dark.” / “Energia neagră, materia neagră – orice este
întunecat – te vor lăsa în întuneric.”

“Astrofizica pentru cei
grăbiți”: O scurtă recenzie
pentru cei (și mai) grăbiți

Î

nainte de a citi cartea “Astrofizica
pentru cei grăbiți” de Neil deGrasse
Tyson, m-am gândit că elementele de
bază ale astronomiei (presărată și cu puțină
fizică) ar putea fi ușor de înțeles. Se pare că
m-am înșelat totuși. Tyson a folosit termeni
simpli și a strecurat și câteva glume de-a
lungul cărții, însă, chiar și asa, tot nu poți
spune că nu rămâi copleșit de imensitatea
universului în care ne ducem existența.
8

La bază, cartea nu intră în detalii
foarte amănunțite, preferând să ofere
o perspectivă, să spunem istorică, a
universului, adică un fel de prezentare a
trecutului, prezentului și viitorului spațiului
cosmic.
Astfel, pentru pasionații de
astronomie, cartea poate deveni extrem de
utilă din acest punct de vedere. În ceea ce
mă privește, pot să spun că am avut două
mari revelații citind-o:

Energia și materia neagră sunt misterioase. Știm de existența lor, dar nu știm câtă lume ar
putea să dea detalii suplimentare despre ele. Acestea se găsesc undeva în univers și ne ispitesc
permanent să ne punem cât mai multe întrebari legate de ele. Pentru a putea pătrunde înțelesul
acestor mistere avem nevoie de gândire abstractă. Este bine, însă, să avem astfel de curiozități?
Nu ar trebui să căutăm răspunsuri cât mai simple? După cum văd eu lucrurile, cărțile și orice
discuție în general trebuie să provoace noi întrebări. La urma urmei, curiozitatea nu a făcut
rău nimănui niciodată. Este vital să ne punem întrebări și, chiar dacă răspunsul nu-l vom primi
imediat, nu trebuie să ne îngrijorăm. Exact cum spune autorul cărții:

“The Universe is under no obligation to make sense to you.”
(“Universul nu are nicio obligație să ni se facă înțeles.”)
Dacă nu aveți studii în domeniu (și nici charisma lui Neil deGrasse Tyson), nu prezentați
faptele obiectiv, ci adăugați-le acel “personal touch”. Nu vă fie teamă să arătați cititorilor că
sunteti la fel de copleșiți ca și ei. Această recenzie este departe de a fi un articol științific, însă,
într-un univers paralel, poate să aducă o contribuție semnificativă dintr-o perspectivă diferită.
Leon Teodora, Clasa a XI-a C
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ELON MUSK
și misiunile spacex

O

amenii au avut întotdeauna
plăcerea de a se uita la cer și a-și
dori să vadă ce este acolo, dar
pentru foarte mult timp, nu au avut
resursele necesare să exploreze spațiul.
„Cursa Spațială” din anii `60 și
`70 a dus la unele dintre cele mai mari
realizări ale omenirii din toate timpurile,
de la lansarea sateliților artificiali
care fac astăzi posibilă navigația GPS,
oameni pe Lună, și exploarea cu rovere
și sonde a altor planete din sistemul
solar. După slăbirea rivalității dintre
SUA și URSS, pare că lumea dădea mai
puțină importanță explorării spațiului,
procentul de bani pe care îl primea
NASA de la bugetul federal scăzând
constant după 1993.
A fost nevoie de ceva nou care
să aducă încă odată acel entuziasm
pentru călătorii în spațiu, călătorii
mult mai optime atât ca timp, cât și
finaciar, față de concurența finanțată
de bugetul SUA. Astfel, în 2002 a fost
înființată de către Elon Musk compania
Space Exploration Technologies, pe
scurt SpaceX, cu scopul de a reduce
costurile transportului în spațiu și de a
contribui la colonizarea planetei Marte.
SpaceX este prima companie privată
care a trimis o navă către Stația Spațială
10

Internațională, prima care a construit și
lansat cu succes rachete reutilizabile și
prima care a lansat un obiect pe orbită
solară (o mașină Tesla Roadster).
Cu toate că Elon Musk era deja
fondatorul PayPal, a fost extrem
de dificil pentru startup-ul său să
găsească suficientă finanțare, dar și
cercetători și ingineri dispuși să își
asume riscurile noii industrii. În 2001,
Musk avea ambiția de a coloniza Marte
și a conceput un plan pentru o așezare
de dimensini reduse pe Planeta Roșie,
însă nu avea rachete. Astfel, a mers
în Rusia pentru a cumpăra rachete
balistice însă acolo partenerii lui de
afaceri au mărit intenționat prețul
rachetelor, de la 7 la 21 milioane de
dolari și l-au insultat pe Musk când
acesta nu a mai fost dispus să plătească.

Anul acesta, în februarie, SpaceX a lansat cea mai puternică rachetă la momentul actual, „Falcon Heavy”, din același loc în care a fost lansată racheta care a
dus oamenii pe Lună. Aceasta poate transporta pe orbită peste 60 de tone de mărfuri, dublu față de orice altă rachetă. Un moment istoric a fost când Musk și-a lansat
propria mașină, o Tesla Roadster, în spațiu, aceasta aflându-se la momentul actual
între orbitele Pământului și a planetei Marte.
„Falcon Heavy” are scopul de a transporta sateliți cu dimensiuni foarte mari,
ca cei folosiți de armata SUA sau companii de telecomunicații. Momentan SpaceX
nu își dorește să transporte oameni, pentru că urmează să contruiască o rachetă
și mai mare decât „Falcon Heavy” în acest sens, capabilă să trimită o colonie pe
Marte.
Gurlui Octavian, Clasa a XI-a A

Antreprenorul a decis să își
realizeze singur rachetele, în SUA, și a
reușit să reducă drastic costurile unei
misiuni, la aproximativ o treime din
cele necesare pentru o misiune NASA.
Mai mult decât atât, rachetele SpaceX
sunt reutilizabile, deci acesta poate
reprezenta momentul în care oamenii
pot călători și transporta mărfuri
în spațiu la costuri convenabile.
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Universul și găurile
negre supermasive

O

gaură neagră supermasivă este o gaură neagră cu o masă uriașă (de 1051010 ori mai mare decât masa Soarelui). Oamenii de știință cred că toate
galaxiile, inclusiv galaxia noastră, Calea Lactee, posedă în centrele lor
găuri negre supermasive. Există mai multe teorii pentru formarea găurilor negre
de această mărime, cea mai probabilă fiind acumularea înceată de materie a unei
găuri negre de mărime normală.
„Altă teorie implică un nor gigantic de gaz care suferă un colaps și se
transformă într-o stea de mărimea a câtorva sute de mii de sori. Mai târziu steaua ar
deveni instabilă din cauza perturbațiilor produse de perechile electron - pozitron
din nucleul ei, nucleu care apoi s-ar transforma direct într-o gaură neagră, fără a
mai exploda, astfel încât să se conserve masa.
Conform a două studii efectuate de două echipe diferite de cercetători, cele
mai mari găuri negre cresc mai repede decât galaxiile lor.
1. Găurile negre supermasive se află în centrul fiecărei galaxii dar, totuşi,
diferenţa de dimensiune dintre o gaură neagră şi o galaxie este semnificativă
în favoarea galaxiei. De aceea, nicio gaură neagră nu ar fi capabilă să consume
întreaga masă a galaxiei. Studiul acesta a găsit că viteza cu care o gaură neagră
creşte este proporţională cu dimensiunea galaxiei, iar această viteză de creştere
este mai mare decât cea cu care se nasc noi stele.
2. Celălalt studiu realizat de o echipă de cercetători de la Institute of Space
Sciences din Barcelona, Spania, a găsit că masele găurilor negre supermasive sunt
de aproximativ 10 ori mai mari decât se aştepta (aceste găuri negre creşteau cu
aceeaşi viteză precum galaxiile).
De asemenea, pe baza unor ultime cercetări, o echipă internaţională de
astronomi a descoperit că uriaşa gaură neagră din galaxia noastră a început să
atragă tot mai mulţi asteroizi. Denumită Sagittarius A*, imensa gaură neagră este
situată în mijlocul galaxiei noastre, la distanţa de 26.000 ani lumină de Terra. Gaura
neagră este înconjurată de un adevărat inel de gaze încinse la temperaturi uriaşe,
care împrăştie radiaţii pe măsură ce consumă materie.
Recent, astronomii au identificat raze X strălucitoare în jurul găurii negre.
Acestea au fost observate în infraroşu de către uriaşul telescop amplasat în Chile.
Razele au fost observate aproape zilnic, şi aveau o durată de circa o oră.
După ce orbitele asteroizilor sunt perturbate de gravitaţia găurii negre,
asteroizii sunt atraşi iar resturile de roci sunt vaporizate la contactul cu gazele
fierbinţi, într-un mod asemănător cu felul în care se dezintegrează meteoriţii în
contact cu atmosfera Terrei.
Dorobanțu Iulia Maria, cls. a XI-a A
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Gaură neagră supermasivă

Stele născute în vecinătatea unei găuri negre masive
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Apa în organismul
uman

D

intre toate substanţele care întră
în corpul omenesc şi în cel al
animalelor, apa se află pe primul
loc în ceea ce priveşte cantitatea.
Filozoful Claude Bernard este
primul care a încercat, încă din secolul
trecut, să calculeze proporția de apă din
organismul uman. Cum a procedat? El
a cântărit mumiile egiptene care erau
complet deshidratate. Apoi a comparat
greutatea acestor mumii cu greutatea
unor oameni vii de aceeaşi înălţime şi
cu trăsături fizice cât mai asemănătoare
mumiilor respective. Prin acest procedeu,
el a determinat că apa are o proporţie de
90% în organismul uman, însă cifra era
prea ridicată. Acest lucru se explică prin
faptul că uscarea prelungită a mumiilor
a dus şi la pierderea unor substanţe din
corpul lor alături de apă.
Ulterior s-au făcut cercetări mai
precise, care au arătat nu numai câtă
apă este în organismul uman, dar şi chiar
câtă apă conțin ţesuturile din care este
alcătuit. În medie, un om care cântăreşte
65 de kilograme conține aproximativ 41
de kilograme (63-70%) de apă. Această
proporţie este valabilă şi pentru alte
animale: câine, pisică, iepure. În general,
animalele cu sânge cald au aceeaşi
proporţie de apă în organism ca şi omul
şi aceeaşi proporţie de apă în ţesuturi.
16

Rolul apei în organismul uman
este foarte important.aici având
loc numeroase reacţii chimice care
dau naştere la căldură, energie şi la
metabolismul necesar vieţii. Aceste
reacţii au nevoie de un mediu apos,
altfel substanţele nu se pot desface în
ioni, iar reacţiile nu pot avea loc.
Pe lângă aceasta, apa însăşi este
un electrolit slab, care disociază în ion
de hidrogen (H+) şi hidroxil (OH-).
Acești ioni au proprietăţi catalitice, ei
accelerând un număr considerabil de
reacţii care în mod normal ar dura zile
întregi. În prezenţa ionilor reacţiile au
loc în câteva secunde.

Apa are şi proprietatea de a
acumula şi de a degaja căldură prin
evaporare. Aceste însuşiri ale apei au
un rol foarte important în fiziologia
termoreglării.
La
temperaturile
ridicate ale verii, organismul uman
primeşte mult mai multã căldură
decât are nevoie. Dacă căldura nu
s-ar elimina, organismul ar avea mult
de suferit. Din fericire, organismul
dispune de o serie de mijloace de
eliminare a căldurii. Schimbarea apei
din stare lichidă în stare gazoasă
presupune o pierdere de căldură din
corpul unde se află apă. În corpul
omenesc fiecare gram de apă evaporat
de pe suprafaţa pielii (transpiraţie)
la temperatura camerei determină
pierderea a 580 de calorii.
Apa este introdusă în organism
sub formă de băuturi împreună cu alte
alimente. Într-adevăr, în afarã de apă
pe care o bem, o cantitate de apă se
formează în organism prin oxidarea
diferitelor alimente.
Multă lume consideră că dacă
mănâncă o pâine, o friptură, o
prăjitură sau legume nu introduc în
organism nici o picătură de apă, însă
acest lucru este greşit. S-a constatat
că prin completa oxidare a 100 grame
de grăsime se formează 107 grame
de apă, din 100 grame de amidon se
formează 55 de grame de apă, din
100 grame de albumilă se formează
41 de grame de apă. Dintr-un alt
punct de vedere, alimentele conţin o
însemnată cantitate de apă împreună
cu alte substanţe hrănitoare. De
regulă, fructele şi vegetalele conţin
peste 90% apă, iar alimentele pe care
le numim uscate (pâinea, carnea)
conțin între 60% şi 85% apă.

Orice aliment pe care l-am considera
conține o cantitate apreciabilă de
apă, în afara cantităţii de apă care se
formeazã prin oxidarea alimentului
respectiv.
Apa luată din stomac şi din intestine
este transportată de sânge în tot
organismul şi este reţinută de ţesuturi.
Rezerva de apă a organismului o
constituie în special muşchii şi pielea,
datorită volumului lor. Pe lângă
acestea şi celelalte organe şi părţi ale
corpului omenesc au în compoziţia lor
o cantitate însemnată de apă (ficatul,
creierul, plasma sangvină, celulele,
plămânii).
În mod normal organismul
uman are nevoie zilnic de 2 litri şi
jumătate de apă, dar uneori această
nevoie poate să se ridice până la zeci
de litri de apă. Întrebarea este de
ce e nevoie să schimbăm apa? Este
limpede că dacă eliminăm apa trebuie
să o şi punem înapoi. Dar de ce să o
eliminăm?
Pierderile de apă se produc mai
ales prin urină, piele sau plămâni. Ca
şi ingestia de apă, pierderile variază
în funcţie de factorii externi (climă
caldă, efort intens) sau factorii interni
(afecţiuni renale sau dezechilibre
hormonale).
În regiunile cu climat cald,
temperaturile ridicate ale aerului în
timpul efortului fizic intens determină
pierderi de apă crescute. În aceste
cazuri se poate ajunge la 2 litri de apă
pierduţi prin transpiraţie la fiecare
oră.
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Apa din sucurile digestive este reabsorbită
aproape în totalitate, dar se poate pierde în cantitate
apreciabilă prin vomă sau diaree. Apa pierdută prin urină
variază, de obicei, cu cantitatea de apă ingerată. Dar, indiferent de volumul de
apă ingerat există o cantitate de apă minimă ce se va elimina prin urină (pentru
excreţia unor substanţe toxice pentru organism).
În tabelul de pe pagina următoare sunt trecute date referitoare la conţinutul
de apă al unor organe, ţesuturi şi lichide din organismul uman.
Mulţi oameni şi-au pus întrebarea de ce le este sete ? Setea este semnalul
lipsei de apă în organism. Celulele din diferite țesuturi ajung la un moment
dat să nu mai aibă destulã apă. Acest lucru se întâmplă mai ales vara. Celulele
anunţã creierul despre lipsa apei. La nivelul cerebral informaţia este prelucrată
şi se formează senzaţia de sete, care ne obligă să bem apă.
Cât timp poate să trăiască o vieţuitoare fără apă ? Această variază mult de
la o specie la alta. Unele specii, cum sunt molii sau şerpii au o rezistenţă foarte
mare la lipsa apei. La fel şi cămilele au o rezistenţă bună la deshidratare. Însă
majoritatea animalelor nu po suferi lipsa îndelungată a apei. Oamenii pierduţi
în deşert fără apă, supravieţuiesc cel mult 3 zile.
Astfel, apa consituie o componentă deosebit de importantă în funcționarea
corespunzătoare a organismului și în întreținerea unei stări optime a acestuia,
iar datorită acestui fapt trebuie să ne hidratăm corespunzător și să înțelegem
riscurile la care este supus un organism deshidratat.

Organul, ţesutul sau
lichidul
Saliva

Transpiraţia

Lichidul cefalorahidian
Corpul vitros (ochi)
Sucul gastric
Limfa

Laptele

Sângele

Rinichiul
Inima

Plămân

Pancreas
Intestin

Muşchii
Pielea
Ficat

Ţesut adipos
Scheletul

% din greutatea
organului, ţesutului
sau lichidului

% din apa totală a
organismului

99,5
99,5
99
98
97

0,1

89

0,1

96

0,1

78-83

10-12

73

2-5

79
83
78
77

73-76

10-12
2-5
0,6
3

50

64

7-11

30

12

71
31

3-5
10

Grămescu Rareș, Clasa a XI-a A
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Genetica într- o

lume nouă

Î

ncă de la descoperirea structurii ADN-ului în
1953 de către Watson și Crick, lumea a fost
captivată de universul genelor, al moștenirii,
și ce implicații au acestea în viața noastră.
Descoperirile ce au urmat (Proiectul Genomului
Uman, Designer Babies, Clonarea și Terapia
Genetică) au ridicat tot felul de întrebări și
controverse. Dacă moștenirea genetică controlează
într-adevăr personalitatea și inteligența, atunci unde
este Liberul Arbitru? Dacă oamenii pot manipula
aceste gene, unde e puterea divină? Oare peste
1000 de ani vor mai fi diferențe între oameni sau
ne vom conforma la un tipar standard, de oameni
perfecti, fără boli genetice, înalți, atletici, cu un IQ
de peste 160, etc.
Problema cu designer babies a fost și este
în continuare discutată. În prezent cuplurile ce stiu
că au în familie boli transmise genetic ,precum
fibroza chistică, pot apela la fertilizare in vitro, iar
după ce embrionii se formează, sunt testați și cei
sănătoși vor fi în final implantați în uterul mamei.
Aceasta putem spune că este o formă de designer
20

baby, ai puterea de a alege, dar nu se ridică la
speculațiile oamenilor de știință. Implicațiile
etice ale acestei proceduri sunt și ele bine
cunoscute, de la căderea meritocrației (fiind
o procedură costisitoare, doar cei bogati vor
putea avea acces la ea, influențând astfel clasele
sociale și delimitarea definitivă a acestora) până
la retalierea “mamei natură” în provocarea de
noi boli, cu consecințe probabil mai grave.
Una dintre ramurile geneticii care este
foarte dezbătută în prezent, mai ales de presa din
străinătate este aceea a terapiei genetice. Ce este
terapia genetică? (bună întrebare, din moment
ce în lume sunt doar 400 de clinici, în România
problema fiind tratată doar la nivel teoreticUMF Iași chiar are un articol pentru rezidenți pe
tema aceasta-). Terapia genetică este o tehnică
experimentală ce poate fi folosită pentru tratarea
sau prevenirea anumitor condiții prin inserția
unei gene într-o celulă a pacientului, fără a mai
folosi medicamente sau intevenții chirurgicale.

Momentan cercetătorii investighează câteva
metode
de
abordarea
terapiei
genetice:
•
Înlocuirea unei gene defecte cu o copie sănătoasă
a acesteia
•
Inactivarea unei gene ce nu funcționează
corespunzător (ex. Celulele canceroase)
•
Introducerea unor gene în celule cu ajutorul
unor virusuri dezactivate
Deși terapia genetică este un tratament promițător,
tehnica este în prezent considerată riscantă și este aplicată
doar pentru pacienții ce suferă de boli incurabile. Un
astfel de experiment a fost condus în UK pe 13 pacienți
ce sufereau de Hemofilia A, o boală incurabilă, genetică,
ce nu cauzează doar sângerări masive la tăieturi, ci
afectează și cartilajele, făcând fiecare mișcare un chin.
Într-adevăr, în urma tratamentului, pacientii au prezentat
mai puține sângerări spontane, unul dintre riscurile cele
mai mari în cazul acestei boli. Cercetătorii au folosit
chiar celule ale pacienților, modificate genetic pentru
exprimarea factorului VIII, de coagulare, care lipsește
congenital în cazul hemofililor. „Terapia genetică în
cazul hemofiliei este cu adevărat Sfântul Graal” afirmă
Prof. John Pasi, coordonatorul experimentului.
Dacă tehnica poate fi perfecționată, cei
aprox.400.000 de oameni afectați de hemofilie pot avea
acces la acest tratament revoluționar. Dar din nou,
avem implicații etice: tratamentul este scump, posibil de
efectuat doar în țările dezvoltate și poate cauza efecte
adverse încă necunoscute de om.
Un lucru e sigur: genele omoară. 70% din
cititorii acestui articol vor muri din cauze strâns legate
de moștenirea lor genetică, fie ea legată de cancer,
diabet sau alte boli transmise genetic. Dar ele reprezintă
și salvarea, răspunsul la atâtea întrebări. Genele sunt cele
care au oferit celor 13 hemofilici o soluție, cele care
promovează tratamentul specific pentru cancer (având
posibilitatea de a crea tratament individualizat) și cele ce
ne pot ajuta în înțelegerea noastră, ca oameni.
Botezatu Bianca, Clasa a XII-a B
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În funcţie de rolul tehnologic, aditivii sunt clasificaţi astfel:
Coloranţii
de la 100 la 200
Conservanţii
de la 200 la 300
Antioxidanţii, acidifianţii şi substanţele de la 300 la 400 (dar şi alte numere, de
tampon
ex. 260 sau 575).
Agenţii de gelificare, stabilizatorii,
de la 400 la 470, dar şi 385
substanţele de îngroşare
Emulsificatorii
de las 470 la 500 (dar şi 322, de ex.)
Agenţii de afânare
de la 500 la 600
Potenţiatorii de gust
de la 600 la 700
Îndulcitorii artificiali
de la 950 la 970
Substanţe suport
de la 1000 la 2000, dar nu numai

CATEGORII DE ADITIVI ALIMENTARI

Aditivii alimentari,

otrava cel mai greu de evitat?

A

ditivii alimentari (E-urile), au
devenit în ultimul timp pentru
mulţi consumatori cele mai
controversate ingrediente. Astfel, în
gândirea multor consumatori, aditivii
sunt consideraţi substanţe toxice care
trebuie evitate cu orice preț.
Aditivii au fost folosiţi în
prepararea şi păstrarea alimentelor
din cele mai vechi timpuri. Însă, în
ultimul secol, odată cu dezvoltarea
fără precedent a industriei alimentare,
ei au căpătat un rol primordial în
procesarea alimentelor. Ceea ce
deosebeşte aditivii alimentari de
restul ingredientelor este, în primul
rând, faptul că ei nu au şi nici nu cresc
valoarea energetică sau cea nutritivă
a alimentelor în care sunt adăugaţi.
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Rolul lor este de a prelungi
perioada de păstrare a alimentelor şi
de a îmbunătăţi anumite calităţi ale
alimentelor, dintre care predomină
cele senzoriale. De asemenea, ajută
la menţinerea unei structuri şi a unor
proprietăţi fizico-chimice optime ale
alimentelor.
Pentru a se lucra mai uşor cu ei,
au fost clasificaţi pe grupe şi fiecare
aditiv a primit un cod într-o numerotate
alfanumerică, compusă din litera E
urmată de un număr alcătuit din 3 sau
4 cifre.
Această clasificare a fost
elaborată în Uniunea Europeană,
de unde vine şi litera “E”. În afară
de această clasificare, există şi alte
sisteme de numerotare.

Coloranţi – orice substanţă care redă
sau intensifică culoarea produselor
alimentare
Conservanţi – substanţe care prelungesc
perioada de păstrare a alimentelor
prin protejarea lor împotriva alterării
produse de microorganisme
Antioxidanţi – substanţe care prelungesc
perioada de păstrare a alimentelor
prin protejare împotriva oxidării (de
exemplu: râncezirea, schimbarea culorii)
Acidifianţi – substanţe care cresc
aciditatea alimentelor, imprimându-le
un gust acru ;
Substanţe tampon – folodesc la
reglarea şi menţinerea pH-ului specific
alimentului ;
Antispumanţi – se folosesc pentru
prevenirea şi reducerea spumei
Emulsificatori – substanţe care fac
posibilă formarea şi menţinerea unui
amestec omogen între două sau mai
multe faze nemiscibile ;
Agenţi de gelificare – substanţe care

permit şi care ajută la formarea gelurilor
Stabilizatori – substanţe care fac posibilă
menţinerea
proprietăţilor
fizicochimice ale alimentelor, menţinând
omogenizarea dispersiilor, culoarea
Substanţe de îngroşare – substanţe care
au capacitatea de a mări vâscozitatea
produselor alimentare
Îndulcitori – substanţe (altele decât
zahărul) care se utilizează pentru a da
gust dulce alimentelor
Agenţi de afânare – substanţe care
contribuie la creşterea volumului
alimentelor fără a modifica valoarea
energetică
Potenţiatori de aromă – menţin şi
amplifică aroma specifică alimentului
Substanţe
suport
–
facilitează
transportul şi utilizarea aditivilor fără
a modifica proprietăţile pe care se
bazează utilizarea lor
Enzime – folosite în industria alimentară
cu rol de catalizator ce accelerează si
precipită reacțiile biochimice
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Aromatizanţi – se împart în trei categorii:
1. Substanţe aromate naturale – se obţin prin
procese fizice enzimatice sau microbiologice din
materii prime de origine vegetală sau animală
2. Substanţe identic naturale – sunt identice
din punct de vedere al compoziţiei cu aromele
naturale, componentele fiind obţinute prin
sinteză
3. Substanţe artificiale – se obţin prin sinteză,
având structura şi compoziţia diferită de cele
naturale

Cantitatea Zilnică Acceptabilă reprezintă cantitatea de aditiv alimentar, raportată la kg de greutate corporală, care poate fi consumat zilnic pe perioada întregii
vieţi, fără un risc semnificativ pentru sănatate.
Dacă normele nu sunt respectate, efectele nocive ale unora dintre aditivii permişi la noi în ţară sunt enumerate mai jos:

UTILIZAREA ŞI CONDIŢIILE DE
UTILIZARE A ADITIVILOR

Acid benzoic şi sărurile lui
E210 – E213

Aditiv alimentar

Utilizare

Efecte nocive

Acid formic şi săruri E236

Sucuri, fructe, saramuri,
băuturi carbonatate

Iritant pentru mucoase

Metabisulfit de sodiu E223
Metabisulfit de potasiu E224
Bisulfit de potasiu E228

Fructe

Toxicitate relativ importantă.
Iritant gastric.

Acid scorbic şi sărurile lui
E200-E203

1. Toţi aditivii alimentari trebuie să fie testaţi şi
evaluaţi toxicologic. Această evaluare trebuie să
ţină seama de efectele cumulative, sinergice sau
potenţatoare rezultate din folosirea lor
2. Vor fi aprobaţi doar acei aditivi care sunt
consideraţi fără efect nociv asupra sănătăţii
consumatorilor, când sunt folosiţi în dozele
stabilite
3. Toţi aditivii alimentari vor fi ţinuţi în
permanenţă sub observaţie şi vor fi reevaluaţi
de câte ori va fi nevoie, în lumina schimbării
condiţiilor de utilizare şi a informaţiilor ştiinţifice
nou dobândite
4. Aditivii alimentari trebuie să corespundă în
permanenţă normelor adoptate de Ministerul
Sănătăţii
5. Folosirea aditivilor este justificată doar atunci
când deserveşte unuia dintre urmatoarele
scopuri:.
a – pentru a păstra calitatea hranei
b – pentru a produce ingrediente sau constituenţi
necesari grupurilor de consumatori cu nevoi
alimentare speciale (ex. diabeticii)
c – pentru a creşte şi a păstra calitatea şi
stabilitatea hranei
d – pentru a fi de ajutor la producerea, procesarea,
prepararea, tratarea, împachetarea, transportul
şi stocarea alimentelor
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Difenil E230
Ortofenil fenol E231

Galat de propil, octil, dodecil,
etil E310 – E313

Butil hidroxianisol BHA E320
Butil hidroxitoluen BHT E321

Sucuri, conserve de fructe,
margarină, salamuri, băuturi
carbonatate
Sucuri de fructe, bulion, murături, brânzeturi, peşte, ouă,
ambalaje, vinificaţie
Fructe – citrice

Iritant pentru mucoasă
Provoacă disbioze intestinale
şi inhibiţii enzimatice
În cantitate mare, nefrotoxic

Grăsimi vegetale şi animale,
legume deshidratate, supe
concentrate, sucuri de
fructe, lapte praf, produse de
patiserie, produse zaharoase,
conserve de carne
Uleiuri, lapte praf, produse de
patiserie, supe şi concentrate
alimentare, cartofi deshidrataţi

Acţiune nefro- si hepatotoxică
slabă. Determină hipertrofie a
mucoasei gastrice

Suspiciuni de activitate teratogenă şi mutagenă

Amidon modificat prin
esterificare E1440, E1450
Acid alginic E400
Guma de carruba E410
Gumă arabică E414
Pectină E440
Metil celuloză E461

Budincă,
produse
lactate,
îngheţată, brânzeturi, şerbeturi,
gumă de mestecat, nectaruri,
ciocolată

Azorubina E122

Poate produce reacţii adverse
la persoane astmatice şi la cele
Colorant, se adaugă la dulciuri, alergice la aspirină.
cristale pentru jeleuri, peltea
Interzis în Japonia, Suedia, SUA,
Austria şi Norvegia

Indigotina E132

Unele derivate modificate
chimic sunt acceptate cu
rezervă deoarece nu se cunoaşte suficient toxicitatea lor

Poate provoca greaţă, vomă,
Colorant care se adaugă în hipertensiune arterială,
tablete şi capsule, îngheţată, urticarie, probleme de
dulciuri, produse de patiserie, respiraţie şi alte reacţii
biscuiţi
alergice

Dorobanțu Iulia Maria, Clasa a XI-a A
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CE TREBUIE SĂ ȘTIM

DESPRE UNELE METODE
CONTROVERSATE DE SLĂBIT?
PASTILELE DE SLĂBIT
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Deși foarte multe persoane consideră pastilele de slăbit ca fiind soluția ideală de a
ajunge fără efort la silueta visată, părerile în ceea ce privește acestea sunt împărțite. Unii
spun că aceste medicamente au făcut minuni într-un timp record, alții evidându-le cu orice
preț, luând în considerare numeroasele efecte secundare. Iată de ce este bine ca, înainte de
a se începe un tratament cu pastile de slăbit, să fie făcută deosebirea între mit și realitate:
Pastilele de slăbit conțin substanțe care ajută la reducerea apetitului, care dau
senzația de sațietate și care stimulează metabolismul. În plus, unul dintre ingredientele pe
care le conțin multe dintre ele, numit orlistat, are rolul de a inhiba enzima responsabilă
cu absorbția grăsimilor la nivelul intestinului. În ciuda acestui lucru, efectul lor este limitat
dacă o dietă nu este ținută și dacă nu se face mișcare.
Un aspect negativ al acestor pastile îl reprezintă efectele secundare. Un studiu recent
realizat la Universitatea din Alberta, Canada, arată că persoanele care iau pastile de slăbit
sunt predispuse către tulburări psihice, precum depresie și atacuri de panică. Există și alte
efecte adverse, printre carese regăsesc aritmii, nervozitate, tremurături, căderea părului,
diaree, insomnii sau creșterea tensiunii arteriale. În plus, aceste medicamente pot da
dependență.

Există pilulele din plante și, chiar dacă efectele secundare ale produselor pe bază de
plante sunt mai puține și mai slabe decât în cazul celor care conțin substanțe chimice, nici
acestea nu sunt lipsite de riscuri, mai ales dacă sunt folosite pe termen lung. În general, pastilele de slăbit cu ingrediente naturale au efecte laxative și diuretice, iar neadministrea corectă
poate duce la deshidratare și la tulburări digestive.
Chiar dacă în farmacii se comercializează medicamente pentru slăbit care se eliberează
fără rețetă, nu înseamnă că pot fi luate înainte de a consulta un medic. Numai prin intermediul lui
se poate ști dacă este cu adevărat nevoie de aceste pastile. Potrivit specialiștilor, medicamentele
pentru slăbit pot fi luate doar de persoanele care trebuie să slăbească mai mult de 10 kilograme
și în cazul cărora dieta nu a dat rezultate. În plus, înainte de a urma un astfel de tratament,
este indicată realizarea unui set de analize medicale, pentru a vedea dacă este vorba sau nu de
o afecțiune severă.
Creșterea dozei în speranța grăbirii topirii grăsimii, depășind dozajul recomandat, nu
doar că nu va rezulta într-o slăbire într-o cantitate mai generoasă, dar va crește riscul apariției
efectelor secundare. Așadar, ca în cazul oricărui medicament, trebuie citit cu atenție prospectul
și respectată inclusiv perioada de administrare. Aceasta deoarece fenilpropanolul, de exemplu, o
substanță care inhibă pofta de mâncare și care se găsește în unele pastile de slăbit, trebuie luat
doar pe durate scurte de timp, deoarece există studii care l-au asociat cu o creștere a riscului
de infarct.
Femeile însărcinate, dar și cele care încearcă să aibă un copil trebuie să evite orice
tip de pastile de slăbit. De asemenea, medicamentele din această categorie nu sunt indicate
persoanelor sub vârsta de 18 ani și nici celor de peste 60 de ani, dar nici celor care suferă
de boli cardiovasculare, de hipertiroidie, de insuficiență renală sau hepatică, de afecțiuni ale
prostatei ori de glaucom.
Pastilele de slăbit pot conține: cafeină, garcinia (acidul hidroxicitric), crom, quercetin, inhibitorii
de amilază, chitosan, DHEAS (dehidroepiandrosteronul) și gymnema.
Per total, este bine de evitat administrarea pastilelor de slăbit înainte de a fi consultat
un medic sau un nutriţionist si de ținut cont de faptul că aceste medicamente sunt doar un
adjuvant în curele de slăbire și nu înlocuiesc o dietă și un stil sănătos de viață.

CEAIURILE DE SLĂBIT
Cura cu ceaiuri de slăbit poate părea o soluție simplă, fiind ușor de urmat. Dar rezultatele
nu sunt întotdeauna cele așteptate, iar efectele adverse pot compromite echilibrul organismului.
Unele tipuri de ceaiuri de slăbit pot completa cu succes un program de slăbit. Mai exact,
o persoană cu o dietă hipocalorică, echilibrată, care face mișcare în mod regulat își poate
stimula în plus arderile celulare, pierzând mai multe kilograme cu ajutorul unor ceaiuri din
plante. Dar nu cu orice fel de plante și nu pe o perioadă nelimitată.
Aproape toate remediile naturale pentru slăbit conțin ceai verde. Pe bună dreptate,
pentru că polifenolii din compoziția plantei Camellia sinensis (din care provine ceaiul verde)
acționează asupra unor enzime din corp cu rol în accelerarea metabolismului. Astfel, pe lângă
efectul diuretic, adică de eliminare a excesului de apă din corp, ceaiul verde stimulează arderea
caloriilor. Dar, în lipsa unui program de exerciții fizice, arderile se petrec cu precădere în mușchi,
țesutul gras rămânând, în cele mai multe cazuri, intact. Așadar, după o cură exclusivă cu
ceai verde (sau în combinație cu alte plante), putem într-adevăr să cântărim mai puțin, dar
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pierderea în greutate exprimă, de fapt, scăderea cantității de apă din corp și reducerea
masei musculare.
Multe dintre ceaiurile care promit o slăbire miraculoasă într-un timp scurt conțin
plante care, folosite zilnic, ne pot compromite starea de sănătate. Astfel de plante sunt cele
cu efect purgativ, cum sunt senna și crusinul. Aceste două remedii puternice anticonstipație
sunt adăugate în amestecurile naturale pentru slăbit deoarece stimulează eliminarea
conținutului intestinal și, prin urmare, pierderea kilogramelor este „vizibilă” într-un timp
mai scurt. De fapt, ele stimulează activitatea colonului și determină contracții puternice
și relaxări ale mușchilor intestinali. Potrivit specialiștilor, senna și crusinul au efect mai
puternic decât majoritatea laxativelor de sinteză. Așadar, nu trebuie folosite zi de zi, așa
cum se recomandă pe ambalejele ceaiurilor de slăbit care au aceste plante în compoziție.
Administrate pe termen lung, remediile cu efect purgativ dau dependență, adică scaunele
nu se mai pot produce natural, în lipsa lor.
În plus, administrarea îndelungată a sennei și a crusinului determină iritarea pereților
intestinali, stări de slăbiciune, oboseală persistentă, pierderea poftei de mâncare, diaree
severă și chiar sângerări. Cantitatea de plante la o singură administrare este, de asemenea,
foarte importantă, unele ceaiuri conținând și 25% senna, ceea ce dezechilibrează tranzitul
intestinal. Efect similar au rădăcina de rubarbă, dar și aloe vera.
O mare parte dintre ceaiurile chinezești de slăbit conțin efedra, care poate apărea
pe etichetă și sub denumirea de „ma huang”. Aceasta acționează asupra sistemului nervos
central, similar medicamentelor de slăbit interzise recent și la noi în țară pentru efectele
adverse majore (sibutramina). În plus, ceaiurile cu efedra cresc tensiunea arterială.
Astfel, curele de slăbit care presupun doar consumul unor ceaiuri, fără dietă și fără
program de mișcare, au efect contrar în timp.

SHAKE-URILE PROTEICE
Rolul shake-urilor proteice este acela de a completa o alimentație sănătoasă bazată
pe alimente neprocesate, nu să o înlocuiască. Chiar dacă acestea au efecte pozitive asupra
corpului, precum dezvoltarea masei musculare, atunci când persoana se antrenează cu
greutăți și solicită musculatura în mod regulat sau pierderea în greutate (pierderea de
grăsime), pentru că metabolismul proteic consumă mai multe calorii decât metabolismul
lipidic sau cel ar carbohidraților, trebuie avut grijă la consumul excesiv și exclusiv de
shake-uri proteice.
Riscul apare atunci când mesele solide sunt înlocuite de aceste shake-uri. Dar în
acest caz nu mai este vorba despre efectele negative ale shake-urilor proteice, ci despre
efectele negative ale unui regim alimentar dezechilibrat.
Rinichii pot fi afectați dacă nu este consumată îndeajuns de multă apă, dar aceasta
se poate întâmpla și în cazul unei diete bogate în proteine din alimente solide. De asemenea,
înlocuirea alimentelor bogate în vitamine și minerale exclusiv cu shake-uri proteice poate
dăuna grav organismului.
Exact ca în cazul alimentelor cumpărate din supermarket, suplimentele alimentare
conțin conservanți și coloranți artificiali. Sunt de evitat suplimentele încărcate de substanțe
artificiale: aspartam, coloranți, conservanți etc.
Fizicienii, nutriționiștii și dieteticienii sunt unanim de acord că cea mai bună metodă
de a scăpa de kilogramele nedorite este cea clasică, binecunoscută: un regim alimentar
echilibrat și exerciții fizice regulate.
Apostol Lucia, Clasa a XI-a A
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Lynn Fischer este autoarea unui proiect intitulat “Topografia lacrimilor”, în cadrul
căruia a observat la microscop peste 100 de lacrimi provocate de stări diferite,
constatând că și structura acestora era total diferită.

Chimia lacrimilor

L

acrimile reprezintă un amestec
de apă, proteine, mucus și uleiuri
eliberate de glanda lacrimală,
prin intermediul ochilor. Principalul rol
pe care îl au este acela de a proteja și
lubrifia ochiul, dar le asociem de obicei
cu exprimarea diferitor stări, precum
tristețea.
Acestea sunt mult mai complexe
decât am crede noi, existând trei categorii
diferite de lacrimi: bazale, reflexe
şi emoţionale. Lacrimile bazale sunt
mereu prezente în ochii noştri si menţin
umiditatea necesară în această zonă
extrem de sensibilă. Corpul oamenilor
produce între 180 şi 240 de grame de
lacrimi bazale pe zi. Lacrimile reflexe
curăţă ochiul în cazul unei iritaţii, cum
ar fi expunerea la fum sau tăierea cepei.
Lacrimile emoţionale încep să se formeze
chiar din zona creierului, mai exact a
cerebelului, acolo unde este înregistrată
senzaţia trăită. În acel moment, sistemul
endocrin eliberează hormoni în zona
globilor oculari, determinând formarea
lacrimilor.
oculari, determinând formarea lacrimilor.
Studiile efectuate de cercetători
demonstrează faptul că lacrimile
emoţionale conţin: neurotransmiţătorul
enkefalină(un analgezic natural produs
în condiţii de stres), mai mult mangan
(substanţă care afectează temperamentul)
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şi mai multă prolactină(un hormon care
controlează secreţia de lapte). Specialiştii
consideră că eliberarea manganului
şi prolactinei ajută la detensionare,
echilibrând nivelul de stres al corpului şi
eliminând substanţele chimice acumulate.
Astfel persoana care plânge va începe să
se simtă mai bine.
Alexander Fleming, laureat al
premiului Nobel, a descoperit că în
lacrimi există şi un adevărat medicament,
mai exact proteinele antiseptice numite
lizozime. Oamenii de ştiinţă au încercat să
afle dacă ele ar putea neutraliza bacterii
mai mari şi mai puternice, constatânduse în cele din urmă că moleculele de
lizozime prind și mestecă rânduri de
celule și distrug astfel pereții celulari ai
bacteriilor care încearcă să intre în ochi
și să-I infecteze.
Există totuși oameni a căror
secreție lacrimală este deficitară, iar
în acest caz sunt nevoiți să apeleze
la lacrimile artificiale. Acestea sunt
produse din carboximetilceluloză, alcool
polivinilic, hidroxipropil metilceluloză,
hidroxipropil celuloză și acid hialuronic.
Spre deosebire de lacrimile naturale, nu
prezintă proteine, ci doar apă, săruri și
polimeri. Cei care folosesc picăturile
pentru ochi frecvent ar trebui să opteze
pentru unele ce nu au conservanți, pentru
a evita iritațiile.

Miron Maria-Bianca, Clasa a XI-a A

Lacrimi de râs

Lacrimi provocate de revederea unei
persoane dragi

Lacrimi provocate de tăierea cepei

Lacrimi bazale

Lacrimi de durere

Lacrimi de euforie
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Substanțele chimice
din medicamente

D

intre toate științele, chimia, în general, și chimia organică
în particular au jucat un rol important în îmbunătățirea
calității vieții oamenilor. Multe dintre substanțele pe care
le folosim zilnic sunt compuși chimici.
De exemplu, materialele pe care le folosim pentru curățenie (săpun, detergent, detartrant,
pastă de dinți), hainele și coloranții pe care îi folosim să le înfrumusețăm, sunt toate făcute
din compuși chimici.
Mâncarea pe care o mâncăm este ticsită cu diverși compuși organici. Majoritatea
medicamentelor pe care le folosim să ne protejăm de boli și afecțiuni sunt și ele alcătuite din
compuși organici.
În mare, putem spune cu siguranță că descoperirile din chimie ne-au influențat viața atât
de mult încât nici nu realizăm cât de des ne întâlnim cu ea zi de zi.
CHIMIOTERAPIA = ramura din chimie care se ocupă cu tratarea bolilor folosind chimicale
adecvate.

e) antibiotice = substanțele care distrug microorganisme.
f) antimicrobieni = substanțele chimice produse de microorganisme care pot inhiba
creșterea sau chiar distruge alte microorganisme.
g) antiseptice = folosite pentru a preveni creșterea și răspândirea microorganismelor
prin răni.
h) dezinfectanți = folosite să distrugă complet microorganismele si sunt periculoși
pentru țesutul uman.
i) anti-fertilizanți = sunt în mare parte contraceptive hormonale și disponibile numai
pentru femei.

Quertecină, antihistaminic

Aspirină, analgezic

Alprazolam, tranchilizator

Carbonat de calciu, antiacid

CLASIFICAREA MEDICAMENTELOR
Medicamentele pot fi clasificate în mai multe moduri:
a) bazat pe efectul farmaceutic - analgezicele au ca efect calmarea durerii, antisepticele
opresc creșterea microorganismelor care provoacă boli.
b) bazat pe acțiunea unui anume proces biochimic - toate antihistaminicele inhibă
acțiunea histaminelor care provoacă inflamații în organism.
c) bazat pe obiectivele moleculare - enzime care sunt, în general, proteine, în natură
acționează ca un catalizatori bio. Acestea sunt responsabile pentru diverse activitățile care
se desfășoară în organism. Deficitul de enzime cauzează tulburări majore.
TIPURI DE MEDICAMENTE
a) tranchilizatori = medicamentele pe care le primesc persoanele cu anxietate.
b) antiacide = substanțele chimice care pot reduce sau neutraliza aciditatea din stomac
și pot aduce nivelul pH-ului la o valoare normală.
c) antihistamine = folosite pentru a distruge histaminele din corp.
d) analgezice = chimicalele folosite la reducerea durerii în corp prin acționare la sistemul
nervos central. Pot fi
		
1. narcotice = medicamente care produc somn sau inconștiență, lupta împotriva
durerii.
		
2. nenarcotice (de exemplu aspirina)
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PETRU PONI,
PĂRINTELE CHIMIEI MINERALE

P

etru Poni s-a născut în anul 1841 în
satul Secăreşti, comuna Cucuteni, din
judeţul Iaşi. Parcursul său profesional

începe la Facultatea de Drept şi Litere din cadrul
Universităţii din Iaşi. La doar 18 ani, în 1859, Petru
Poni obţine o bursă de studii în Sorbona, anul
în care savantul moldovean se dedică total
disciplinelor din sfera reală.

În Franţa, îşi însuşeşte
cunoştinţele teoretice şi practice
de chimie şi fizică. Datorită lui
Petru Poni se studiază chimia în
limba română, el punând bazele
terminologiei şi nomenclaturii
chimice în limba română. A ținut
primul curs de chimie la nivel
academic la Universitatea din Iaşi.
Petru Poni a publicat și
primele manuale de fizică și de
chimie în limba română.
A rămas profesor la Universitatea
din Iaşi vreme de 33 de ani. În 1897,
Petru Poni, împreună cu Alexandru
Obregia, a înfiinţat primul laborator
de chimie după un model german,
iar în 1903 introducea cursul
„Studiul chimic al petrolului”.
Pe iunie 1879, a fost ales
membru al Academiei Române.
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După 20 de ani, ajungea
preşedintele
acestei
instituţii. În anul 1889 a fost
numit comisar al Guvernului
Român la Expoziția Universală de
la Paris.
În istoria ştiinţifică a României,
el este cunoscut ca fiind chimistul
care a acordat o atenţie specială
studierii
compoziţiei
apelor
minerale de pe teritoriul ţării
noastre, o cercetare desfăşurată
timp de 12 ani, străbătând ţara de
la un capăt la celălalt.
A analizat peste 80 de
minerale culese din diferite
regiuni ale ţării, a descoperit
două minerale noi, denumite de
el broștenită și badenită, a studiat
toate varietăţile de chihlimbar din
România, și toate zăcămintele de

sare. A elaborat studii în legătură cu acțiunea acidului azotic de diverse
concentrații asupra unor hidrocarburi parafinice izolate din petrolul indigen. A
cercetat apele minerale din țară și a făcut observații meteorologice în Moldova.
Efectele terapeutice ale Lacului Amara au fost descoperite tot de chimistul
ieşean Petru Poni. Scria în studiile sale
despre Lacul Amara că „apa este incoloră,
opalescentă, gust foarte sărat, amar totodată,
miros slab de hidrogen sulfurat”. Petru
Poni a descoperit că în apă există nămol
sapropelic, cu efecte benefice în combaterea
afecţiunilor reumatice. Este organizatorul
primelor laboratoare din România, destinate
cercetărilor științifice și pregătirii cadrelor
de chimiști. A colaborat la înființarea unor
societăți științifice în România: Societatea
română de științe (1890) și Societatea de
științe (1900), și a fost membru al Societății de
științe naturale din Moscova (1910).
Tot el a înfiinţat un laborator de analize chimice ale produselor sosite
în vamă, aflat în subordinea Ministerului Agriculturii. Se analizau probe de
vin luate de la cârciumi, de lapte pus în circulaţie în Iaşi, de spirtoase, uleiuri
alimentare, făină, zahăr, prăjituri sau petrol.
Pentru meritele sale ştiinţifice şi didactice, Petru Poni a fost recompensat
cu cele mai mari ordine româneşti instituite de Regele Carol I. Rezultatele
lui au fost apreciate şi de oamenii de ştiinţă de peste hotare. Astfel, Petru
Poni primeşte din Franţa Ordinul „Legiunea de Onoare“, din Serbia Ordinul
„Sf. Sava”, iar din Austria Ordinul „Franz Josef”.
Borșeri Iulia Miruna, Clasa a XI-a A
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Elemente incipiente pentru apariţia vieţii,
descoperite în atmosfera unei comete

P

entru prima dată, oamenii de ştiinţă
au detectat un aminoacid crucial şi o
selecţie bogată de molecule organice
în atmosfera plină de praf a unei comete,
susţinând în continuare ipoteza că aceste
obiecte de gheaţă au livrat unele ingrediente
necesare pentru viaţă pe Pământ.
Aminoacidul glicină, împreună cu
unele dintre moleculele sale organice
precursoare şi elementul esenţial fosforul,
au fost reperate în norul de gaz şi praf din
jurul cometei 67P/Churyumov Gerasimenko
de către sonda Rosetta, care o orbitează din
anul 2014.
În timp ce glicina a mai fost anterior
extrasă din probele prafului de cometă care
au fost aduse de misiunea Stardust NASA,
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aceasta este pentru prima dată când
compusul a fost detectat în mod natural
vaporizat în spaţiu.
Descoperirea acestor blocuri de
construcţie a vieţii în jurul unei comete,
susţine ideea conform căreia cometele ar fi
putut juca un rol esenţial în dezvoltarea vieţii
pe Pământul timpuriu, spun cercetătorii.
Prepararea vieții
Aminoacizii formează baza proteinelor,
ele sunt molecule aranjate complex şi care
sunt critice pentru viaţa pe Pământ. Echipa
lui Kathrin Altwegg a căutat şi alţi aminoacizi
în jurul cometei, dar ei au descoperit doar
glicina,singura care poate fi formată fără
apă (din cauza temperaturilor scăzute din

spaţiu). Glicina, probabil, nu s-a format
însăşi pe cometă, a spus Altwegg, dar
mai degrabă în porţiunile largi de praf şi
moloz din care era compus sistemul solar
înainte de formarea corpurilor planetare.
„Sistemul solar a fost clădit din materiale
care au format un disc, într-o nebuloasă
solară”, a spus Altwegg. „În aceşti nori
este foarte frig, astfel chimia care se
petrece acolo este o chimie catalitică pe
suprafeţele de praf. Şi aceste boabe de
praf foarte mici (1 micron în dimensiune)
sunt foarte favorabile pentru a conduce
spre chimia organică. Acest lucru e posibil
şi în laborator.”
Însăşi Pământul era prea fierbinte
pentru ca aşa aminoacizi delicaţi să
supraveţuiască în tipul formării planetei, a
spus Altwegg; numai cele mai mici corpuri
din sistemul solar rămâneau reci.
Aşa că, glicina formată în acea
perioadă ar fi putut oferi un impuls
pentru viaţa nouă în formare, în cazul în
care aceasta a fost livrată pe Pământ
de comete. “Aceasta nu înseamnă că
ea nu s-ar fi putut forma pe Pământ, cu
siguranţă putea, doar că nu era neapărat”,
a spus A’Hearn. “Practic, Pământul a primit
un avans”.
Alţi aminoacizi mai complecşi
necesită apă lichidă şi astfel, probabil, ei
s-ar fi format însăşi pe Pământ. Această
idee este susţinută de faptul că Rosetta nu
a identificat în apropiere de cometa 67P
nici un alt aminoacid decât glicina. Fosforul
este, de asemenea, vital pentru viaţa aşa
cum o cunoaştem noi. Printre altele, acest
element este constituentul esenţial al
ADN-ului şi adenozintrifosfatului (ATP), o
moleculă care stochează energia chimică
utilizată de către celule.
Rosetta este prima navă spaţială
care a adus aşa de aproape de o cometă
instrumentele potrivite; sondele viitoare

ar putea examina alte comete sau chiar
a aduce înapoi monstre congelate pentru
analiză, cu scopul de a vedea cât de
reprezentativă este cometa Churyumov
Gerasimenko faţă de alte comete în
general. Dar, între timp, echipa încă
lucrează la înţelegerea tuturor substanţelor
organice descoperite şi le analizează
în continuare. “Şi cred că pasul următor
aparţine biochimiştilor, pentru a încerca
să facă ceva semnificativ din asta”, a spus
Altwegg.
De asemenea, descoperirea este
importantă pentru cercetătorii care
încearcă să înţeleagă condiţiile sistemului
solar timpuriu, când nucleele cometei s-au
împreunat, să nu mai vorbim de condiţiile
când Pământul timpuriu a fost bombardat
de comete similare. “Pentru astrobiologie,
este o măsurătoare foarte importantă”, a
spus Altwegg. “Şi nu este vorba numai de
viaţa pe Pământ; materialul din comete a
fost format într-un nor protostelar şi ceea
ce s-ar fi putut întâmpla în norul nostru
protstelar, s-ar fi putut întâmpla peste tot
în Univers”.
“Apoi vă puteţi pune întrebarea: Cât
de multe Pământuri sunt acolo, cât de
mult a evoluat sau a re-evoluat viaţa?” a
adăugat ea.
Manea Andreea, Clasa a XI-a A
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Q-carbonul:
o nouă formă de
carbon și diamante la
temperatura camerei

L

a începutul lunii decembrie a anului 2015, cercetătorii de la Universitatea Carolina
de Nord au susținut că au dezvoltat o tehnică pentru crearea unei substanţe pe
care o numesc Q-Carbon, ce reprezintă a treia fază sau o nouă formă de carbon
solid, distinctă de grafit şi diamant. Acesta poate avea multe întrebuinţări, mai ales în
industrie şi medicină, întrucât are câteva proprietăți neobișnuite: este feromagnetic,
mai greu ca diamantul şi străluceşte când este expus la energie.
Jay Narayan, şeful de catedră al Departamentului de Știință și Inginerie al
Universității Carolina de Nord și implicit șeful echipei de cercetători, a declarat că în
doar 15 minute, se poate produce un carat (echivalentul a 200 miligrame) de diamante.
Tehnica creării Q-Carbonului implică concentrarea unui puls foarte scurt de laser pe
carbon, care va produce „seminţe” sintetice minuscule de diamant şi pot genera piatra
gemă. Pe scurt, pentru a crea Q-carbon, sunt necesare două lucruri: o sursă de carbon
şi un substrat, un material unde va avea loc reacţia. Sursa este numită carbon amorf
atunci când toţi atomii sunt repartizaţi dezorganizat, neregulat. Cărbunele este un
exemplu de carbon amorf, deşi, în acest caz alegerea substratului s-a făcut dintre safir,
sticlă sau plastic. Substratul a fost acoperit cu un strat de carbon amorf, şi a fost apoi
lovit cu un sigur impuls de laser pentru aproximativ 200 de nanosecunde, încălzindu-l
până la 4000 de grade Kelvin (3726 °C ). Carbonul a fost apoi răcit rapid, cea ce l-a făcut
să se cristalizeze sub formă de Q-carbon.
„Am creat o a treia fază solidă de carbon”, a spus Jay Narayan, autorul principal al
celor trei articole care descriu lucrarea, într-o declarație. „Singurul loc unde se poate
găsi în lumea naturală va fi, posibil, în nucleul unor planete”. Deocamdată, Q-carbonul
a fost produs în straturi cu o grosime între 20 până la 500 nanometri. Cercetătorii
au o mulţime de posibilităţi de control la crearea Q-carbonului, prin schimbarea
substratului sau lungimii impulsului, ei fiind capabili de a creea nano-structuri de
diamante în noul material.
„Putem crea nano-ace sau micro-ace, nano-granule, sau suprafeţe mari de
pelicule de diamant, cu aplicare în livrarea de medicamente, în procesele industriale,
pentru crearea de comutatoare de înaltă temperatură şi electronică de putere”, a spus
Narayan. „Şi totul este făcut la temperatura camerei şi la o atmosferă ambiantă, noi
de fapt utilizăm un laser cum ar fi cel utilizat pentru chirurgia cu laser a ochiului.
Deci, acest lucru nu ne permite numai să dezvoltăm noi aplicaţii, el nici nu este foarte
costisitor”.
În timp ce cantitatea de diamant este mică, comparativ cu cea obţinută prin
tehnicile industriale tradiţionale, procesul poate fi realizat la temperatura camerei
şi presiunea aerului, spun cercetătorii, ceea ce înseamnă că va fi mult mai uşor să fie
reprodus la scară largă, comparativ cu alte metode, inclusiv cea care a captat interesul
în Silicon Valley, cunoscută ca depunere chimică de vapori. Narayan şi colegii săi spun
însă că potențialul de a crea pietre preţioase sintetice este mai puțin important pe
lângă o altă posibilă aplicație a Q-Carbonului, dezvoltarea de noi panouri electronice
de afişaj.
Ani Maria, Clasa a XI-a A
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Nootropicele, cunoscute
sub denumirea de smart drugs,
sau stimulenți cognitivi, sunt
medicamente, suplimente sau
alte substanțe, care înbunătățesc
funcțiile cognitive, memoria,
creativitatea
și
motivația
persoanelor aflate într-o stare
optimă de sănătate.
Conceptul de “nootrop” a fost
definit de medicul neurofiziolog
român
Corneliu
E.
Giurea
(1923-1995) în 1972. El a fost
prima persoană ce a sintetizat
piracetamul
(1964),
studiile
acestei acetamide punând baza
nootropicelor.
Folosirea
stimulentelor
cognitive de persoane sănătoase,
în lipsa prescripției medicale, este
unul dintre cele mai dezbătute
topicuri de neurologi, psihiatri
și fizicieni, care ridică un număr
semificativ de întrebări legate de
etică și corectitudine în folosință.
Cu toate acestea, vânzările la
nivel internațional de nootropice
au ajuns la 1miliard US$ în 2015,
iar cererea pe piața globală
continuă să crească.
În 2015, meta-analizele
unor studii clinice realizate pe
oameni au ajuns la un consens:
unii stimulenți ai sistemului nervos
central înbunătățesc cogniția
doar în doze mici (terapeutice),
dozele mari având potențialul de
a cauza deficiențe congnitive.
Doar
o
parte
din
medicamente
au
dovedită
capacitatea de a îmbunătăți
aspecte ale cogniției, acestea
fiind folosite în ameliorarea
efectelor unor boli, precum
Alzheimer, Parkinson, Huntington
sau ADHD.
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SMART DRUGS
Amfetamină

Meta-analizele raportează că amfetamina
beneficiază o serie de funcții cognitive, precum:
memoria episodică (când și unde am trăit un
eveniment), memoria de scurtă durată și aspecte
ale atenției. Efectele sale sunt observabile la
persoane ce suferă de ADHD. De asemenea, a fost
sesizată înbunătățirea procesului de consolidare a
informațiilor la tinerii sănătoși, cât și a motivației
în îndeplinirea sarcinilor, ce implică un nivel ridicat
de efort.
Matematicianul Paul Erdős a avut o “relație” atât
de serioasă cu amfetamina încât, atunci când s-a
oprit din consum timp de o lună, ca să câștige
un pariu de 500$, i-a spus prietenului cu care l-a
făcut “Ai încetinit progresul matematicii cu o lună”,
întorcându-se apoi la substanță.
Modafinil

Modafinilul se evidențiază în raport cu
alte nootropice, la nivelul efectelor adverse.
Cercetătorii de la Oxford Ruairidh Battleday și
Anna-Katherine Brem au evidențiat faptul că nu
pare să provoace efecte adverse semnificative
sau să creeze dependență, cu toate că încă
există incertitudini legate de acest aspect.
Aceștia au revizuit 24 de studii, ce evaluau
modul în care modafinilul afecta persoane
sănătoase, care nu suferă de privare de somn.Testele

complexe (care consideră mai multe componente ale cogniției) au prezentat
îmbunătățiri consistente, în special referitoare la atenție, abilitatea de a se focusa
pe o singură sarcină și de a procesa informații relevante, capacitatea de a învăța
și memoria, cât și legate de funcții executive, ce implică procesarea informației și
găsirea unor soluții sau formarea unor strategii.
“Rare ori în viață petrecem o întreagă zi folosind un singur subdomeniu
cognitiv- atenția, spre exemplu. Mai curând, plănuim, anticipăm și rezolvăm
probleme constant- toate implicând accesarea mai multor subdomenii ale cogniției
și integrarea rezultatelor lor- variarea în exces a sarcinilor și a dificultăților.”
Modul efectiv în care modafinilul afectează creierul încă nu este cunoscut.
Inițial, a fost creat ca tratament pentru narcoleptici, ca să mențină persoanele treze.
“Cea mai bună idee pe care o avem este faptul că, alterând în mod direct
concentrația unui grup de chimicale din creier, numite catecholamines, modafinilul
intensifică activitatea în rețelele atenției și controlului executiv ale creierului ” spun
autorii reprezentanților Tech Insider.
Nicotina

În concentrații mici (aproximativ 1 mg de nicotina absorbită), substanță acționează
ca un stimulent. În doze mari nicotina este depolarizant al receptorilor nicotinici.
În plus, determină creșterea nivelului dopaminei la nivelul creierului, datorită inhibării
MAO (monoamin oxidaza) responsabilă de metabolizarea dopaminei. Însă nu se
știe sigur dacă această acțiune poate fi atribuită nicotinei sau altor componenți din
fumul de țigară (hidrocarburile cancerigene). Această acțiune asupra dopaminei
este similară celei produse de cocaină și heroină, un motiv pentru care persoanele
fumează: menținerea unui nivel ridicat de dopamină, care determină senzația de
plăcere.
Al-Deiri Nadine, Clasa a XI-a A
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Steroizii, otrava din
spatele unui trup sculptat

Schelet de steroid. Carbonii 18 și mai departe pot lipsi

U

n steroid este o grăsime caracterizată printr-un schelet de atomi de carbon cu patru inele
unite. Diferiți steroizi variază prin grupările funcționale atașate acestor inele. Sute de steroizi
distincți au fost identificați la plante și animale. Rolul cel mai important în sistemele vii este
cel de hormoni.
Există mai multe categorii specifice de steroizi, printre care se numără și steroizii anabolizanți–
folosiți de atleți pentru creșterea performanței.
Steroizii anabolizanți sunt hormoni sintetici, care sporesc capacitatea organismului de a produce
țesut muscular. În principal, toți sunt copii sintetice ale principalului hormon masculin, testosteronul.
Prima formă sintetizată de testosteron a fost obținută din colesterol în anul 1935, de către chimistul
Lavoslav (Leopold) Ružička, laureat al Premiului Nobel pentru chimie (1939).
Majoritatea culturiștilor sunt de părere că în absența tratamentelor cu steroizi, dezvoltarea
musculară este un proces foarte îndelungat, obositor și anevoios. Ei pretind că progresul se
resimte foarte greu dacă nu apelează la aceste substanțe. Precum în majoritatea complicațiilor
de ordin medical, problema principală survine dintr-o cunoaștere trunchiată sau inexistentă a
chestiunii în care indivizii se complac. Consultarea medicului, a unor nutriționiști și specialiști este
esențială înainte și în timpul antrenamentelor de cultivare musculară. Organismele noastre diferă,
reacționează în mod propriu la diversele tratamente și atunci nimic nu poate fi făcut “după ureche”.
Responsabilitatea este un factor esențial în inițiativele de genul administrării de steroizi, mai ales
că uneori drumul pe care acestea te duc poate avea un singur sens.
EFECTE DIRECTE
Efectele negative ale steroizilor, ca și cele pozitive, depind de doza administrată, de
perioada de administrare, de administrări anterioare, de factori genetici și de alți factori cum ar fi
administrarea concomitentă de alte medicamente, afecțiuni anterioare și numeroase alte elemente.
Se considera că, în general, steroizii injectabili au efecte negative mai scăzute decât steroizii cu
mod de administrare oral. Efectele secundare negative pot fi de la ușoare până la cele mai grave.
Asupra sistemului hormonal:
Steroizii, fiind substanțe asemănătoare cu testosteronul, distrug echilibrul hormonal, cauzând
schimbări reversibile, dar și permanente. Schimbările reversibile sunt reducerea cantității de spermă
și a spermatozoizilor, infertilitate, micșorarea testiculelor - datorate reducerii producției proprii de
testosteron prin mecanismul de feedback negativ. Schimbări ireversibile sau greu reversibile sunt:
chelirea prematură și mărirea prostatei (chiar și cancer de prostată în final) - prin acțiunea DHT
(dihidrotestosteron, un derivat mai activ de 1,5 ori decât testosteronul) și dezvoltarea țesutului
mamar la bărbați.
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Asupra sistemului osos și muscular:
Steroizii duc la accelerarea închiderii cartilagiilor de creștere din oasele lungi, determinând
în final oprirea prematură a creșterii, fiind foarte probabilă o limitare a înălțimii maxime la care
poate ajunge adolescentul. În anumite cazuri este posibilă determinarea unei înălțimi superioare
celei naturale, dacă sunt administrați în doze mici și exact înaintea închiderii naturale a cartilagiilor
de creștere. Tendoanele sunt afectate prin slăbire, cât și prin supunerea la sarcini mai mari decât
pot suporta, de către mușchii dezvoltați excesiv, putând duce în final chiar la ruperea lor.
Asupra sistemului cardiovascular:
Utilizarea steroizilor poate duce la boli cardiovasculare, cât și la condiții trecătoare care pot
determina apariția prematură a acestor boli: accidente vasculare, atac de cord, tensiune arterială
mărită, ateroscleroza (prin creșterea lipoproteinelor de joasă densitate și scăderea celor de mare
densitate), favorizarea formării cheagurilor de sânge care pot duce la infarct sau accident vascular
cerebral.
Asupra ficatului:
Utilizarea steroizilor (în special a celor orali, 17alfa alchilați) a fost asociată cu alterarea
nivelurilor normale ale enzimelor hepatice, tumori hepatice, pelioza hepatică (chisturi cu sânge în
ficat, ce se pot rupe, cauzând hemoragie internă), colestaza. Se pare că tumorile hepatice apar la
1-3% din utilizatori, cu o întârziere care poate fi între 2 și 30 de ani. Utilizarea steroizilor determină
degradarea activității celulelor hepatice care sunt responsabile cu metabolizarea bilei, putând duce
la icter.
Asupra pielii și părului:
Utilizarea steroizilor duce la creșterea secreției glandelor sebacee, provocând acnee, chisturi,
îngrășarea pielii și a părului. Totodată provoacă o creștere excesivă a părului de pe corp, dar și
pierderea părului de pe cap.
• Asupra rinichilor:
Deși nu sunt dovedite clar, anumite afecțiuni ale rinichilor, până la tumori, pot fi puse pe
seama steroizilor.
• Asupra prostatei:
Aceasta glandă este influențată direct de către DHT, un derivat al testosteronului. În urma
acțiunii acestuia, se mărește, obturând astfel căile urinare și crescând în același timp riscul de
cancer de prostată.
EFECTE INDIRECTE
• Infecții – din cauza injectării cu ace nesterile, în condiții nesterile.
• Cicatrici - în masa mușchiului unde se fac injecțiile, putându-se ajunge, în cazurile extreme, la
intervenții chirurgicale pentru extirparea unor porțiuni musculare inflamate și infectate.
• Flegmoane, abcese - formațiuni infecțioase în masa mușchiului, foarte dureroase, fiind o urgență
medicală ce necesită operație.
• Efecte psihologice
• Dependența
Bălășanu Adnana Nicole, Clasa a XI-a A
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ENERGIA PICĂTURILOR
DE PLOAIE

U

na dintre cele mai semnificative
probleme
care
afectează
răspândita adoptare a energiei
solare este, destul de simplu, vremea
ploioasă.
Panourile solare sunt construite
pentru a transforma razele în
electricitate, dar când este înnorat
sau plouă, se dovedesc inutile. Există
baterii, precum Tesla Powerwall,
construite să stocheze energia pentru
acele zile noroase, însă tehnologia
necesară nu este prea eficientă și nici
destul de ieftină ca să merite folosirea
eneriei solare, în zone în care nu există
lumină naturală din abundență.
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Un grup de cercetători de la
Universitatea Soochow, din
China, a descoperit o soluție
promițătoare acestei probleme:
au creat panouri solare care
generează energie din picături
de ploaie. Acest studiu, publicat
luna trecută in jurnalul ACS
Nano, detaliază modul în
care tehnologia cunoscută ca
nanogenerator
triboelectric
(care
electrizează
anumite
materiale, prin frecare), sau
TENG, poate fi adăugată unui
panou solar, pentru a capta
energia mișcărilor picăturilor ce
îl lovesc.
Cercetătorii din spatele
noului studiu au construit
un panou solar hybrid, ce a
încorporat tehnologia TENG,
care era ușor și cu un preț destul
de mic, pentru a fi montat pe
acoperișuri.

Pentru a ajunge la acestă performanță, ei au experimentat cu diferite
materiale plastice transparente, sau polimeri, care formau un strat între cel
TANG și celulele solare de pe panou.
Straturile erau conectate, dar puteau funcționa independent, astfel,
făcând posibil ca panoul solar să genereze electricitate, într-o varietate de
condiții meteorologice.
Dacă cercetătorii reușesc să reducă costurile de producție a unui produs
de acest gen, această tehnologie ar avea potențialul de a revoluționa modul în
care panourile solare sunt folosite și ar transforma energia solară într-o soluție
eficientă, raportat la energia verde; acest lucru ar fi valabil și pentru zonele cu
puțină lumină naturală, care, în prezent, nu sunt considerate potrivite pentru
colectarea energiei solare.
Energia solară, în ciuda dificultăților întâlnite, ce au la cauză schimbările
meteorologice, devine una dintre cele mai răspândite surse de energie, la nivel
global. Prețul pentru instalarea panourilor solare comerciale, adică cele folosite
de Apple, Walmart și Amazon, a scăzut cu 58% din 2012, conform cu Asociația
Industriilor de Energie Solară (Solar Energy Industries Association).
Agenția Internațională a Energiei (International Energy Agency ) prezice
faptul că energia regenerabilă va cuprinde 40% din energia generată, la nivel
global, până în anul 2040. În următorii 5 ani, cantititatea de energie reciclbilă
produsă este presupus să crească mai rapid ca orice altă sursă.
Al-Deiri Nadine, Clasa a XI-a A
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Avioanele cu reacție
Istoria aviației are o durată
de peste două milenii. Totul
a inceput in anul 200 î.d
Hr în China când oamenii
au inventat zmeele pentru
a putea survola peste
teritoriile inamice. Mai apoi,
în perioada renascentistă,
Da Vinci a fost cel care a creat
primul aparat de zbor, tot el
fiind cel care i-a influențat pe
frații Wright să construiasca
primul planor.
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Construirea planorului

În anul 1889 frații Wright încep construirea primului lor
avion nemotorizat, un planor cu aripi duble. În octombrie 1900
are loc prima încercare de zbor fără pilot în regiunea Kill Devil
Hills lângă Kitty Hawk din Carolina de Nord, pe malul Oceanului
Atlantic, unde caută să profite de curenții permanenți și
puternici de aer. În vara anului 1901, cu un planor îmbunătățit
și cu pilot, reușesc să zboare 100 de metri cu o viteză de 35
de kilometri pe oră. În timpul acestor zboruri experimentale
reușesc pentru prima oară să descrie în timpul zborului o curbă.
Perfecționând în continuare tehnica zborului, în anul 1902 au
reușit să parcurgă o distanța de 622,5 metri. La data de 23 mai
1903 hotărăsc montarea pe planor a unui motor.

Construirea avionului cu motor

În efortul lor de a construi primul aparat de zbor cu
motor, construirea elicei creează o serie de greutăți. Spre
exemplu problema unghiului paletelor elicei, care trebuia să
ridice în aer un motor de 12 cai putere cu patru cilindri și răcire
cu apă, având o greutate de 110 kg.
În cele din urmă, după multe încercări infructuoase, la
17 decembrie 1903, Orville Wright reușește să zboare timp
de 12 secunde, pe o distanță de 37 de metri, cu o viteză de
10,8 km/h. Wilbur Wright, la rândul său, reușește să zboare în
aceeași zi, de data aceasta timp de 59 de secunde, 260 de
metri cu o viteză de 19 km/h.
Avionul lor, Kitty Hawk, avea lățimea (inclusiv aripile)
de 12,3 m, lungimea de 6,4 m și o greutate de 340 kg, fiind
construit exclusiv din lemn și având aripile din pânză întinsă pe
o ramă.
În România, Realizările lui Aurel Vlaicu, Traian Vuia și
Henri Coandă au determinat nașterea aviației românești
simultan cu cea mondială. În 1906 Traian Vuia reușește primul
zbor autopropulsat cu un aparat de zbor mai greu decât
aerul. Aurel Vlaicu realizează un avion sub forma mai multor
modele (Vlaicu I, Vlaicu II) cu care, în 1912 câștigă cinci premii
memorabile la un miting aerian din Aspern, Austria.
Henri Coandă, descoperitor al efectului care îi poartă
numele (Efectul Coandă), realizează în 1910 primul avion cu
propulsie reactivă (avion cu reacție).
În cel de-al Doilea Război Mondial, armata română era
dotată cu avioane realizate de Industria Aeronautică Română,
astfel, la începutul răzbiului, România avea în dotare 276
avioane de luptă.
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Avionul

Avionul este o aerodină , prevăzută cu o suprafaţă portantă fixă ce
asigură sustentaţia datorită vitezei de deplasare. Viteza de deplasare poate
fi asigurată fie de acţiunea unor grupuri motopropulsoare, fie de acţiunea
unei componente a greutăţii.
Avioanele sunt dispozitive de transport care sunt proiectate să
transporte persoane şi marfă dintr-un loc în altul. Avioanele au mai multe
forme şi mărimi diferite în funcţie de misiunea avionului. Pentru ca orice avion
să zboare, trebuie să ridicaţi greutatea avionului în sine, a combustibilului,
a pasagerilor şi a mărfii. Aripile generază majoritatea portanţei care ţine
un avion în aer. Pentru a genera portanţă, avionul trebuie să se mişte în
aer. Motoarele cu reacţie, care sunt localizate sub aripi, furnizează propulsia
necesară pentru ca avionul să înainteze prin aer. Aerul se opune mişcării
încetinid înaintarea. Unele avioane folosesc una sau mai multe elice pentru
sistemul de propulsie în loc de motoare cu reacţie.
Pentru a controla şi manevra
avionul, mici aripioare sunt
localizate la coada acestuia.
Coada are de obicei o piesă
fixă
orizontală
(numită
stabilizator orizontal) şi o altă
piesă fixă verticală (numită
stabilizator vertical). Treaba
stabilizatoarelor este de a
furniza stabilitatea avionului,
de a-l ţine drept în timpul
zborului.
Stabilizatorul
vertical
previne
balansul
lateral al botului avionului,
în timp ce stabilizatorul
orizontal previne mişcarea
sus-jos a botului aeronavei.

Forţele care acţionează asupra unui avion în zbor

Asupra unei aeronave aflate în zbor acţionează patru forţe care trebuie
să se afle în echilibru. O forţă în general poate fi interpretată ca o tragere
sau o împingere asupra unui obiect într-o anumită direcţie.
Greutatea este o forţă orientată întotdeauna spre centrul pământului.
Ea este direct proporţională cu masa avionului şi depinde de încărcarea sa.
Deşi este distribuită asupra întregului aparat, ne putem imagina că ea este
colectată şi acţionează asupra unui singur punct, numit centrul de greutate.
În zbor, deşi aeronava se roteşte în jurul centrului de greutate, orientarea
greutăţii rămâne tot spre centrul pământului. În timpul zborului greutatea
scade constant datorită consumării combustibilului din rezervoare.
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Distribuţia greutăţii şi centrul
de greutate se pot şi ele
schimba, de aceea pilotul
trebuie să ajusteze constant
comenzile pentru a ţine
avionul în echilibru.
Tracţiunea
este
asigurată de sistemul de
propulsie. Valoarea tracţiunii
depinde de mai mulţi factori
asociaţi asociaţi sistemului
de propulsie: tipul motorului,
numărul de motoare, comanda motorului, viteza şi înălţimea de zbor. La
unele avioane (de exemplu Harrier) direcţia tracţiunii poate varia în funcţie
de evoluţia pe care o execută. De exemplu la decolare ea este orientată
la un anumit unghi faţă de axa longitudinală a avionului, pentru a “ajuta”
avionul să decoleze. Însă, la avioanele turboreactoare, deşi gazele de ardere
sunt evacuate în direcţie opusă direcţiei de zbor, acest lucru face ca avionul
să fie “împins” înainte, pe principiul acţiune - reacţiune descris de Newton:
oricărei forţe de acţiune i se opune o forţă egală şi de sens contrar, numită
reacţiune.
Rezistenţa la înaintare (la mişcare) este forţa aerodinamică care se
opune oricărui corp ce se deplasează într-un fluid. Mărimea acestei forţe este
influenţată de mai mulţi factori: forma aeronavei, densitatea, compoziţia
aerului, și viteza. Direcţia acestei forţe este întotdeauna opusă direcţiei de
zbor şi putem considera că ea “se concentrează” într-un singur punct numit
centru de presiune.
Portanţa este forţa care ţine avionul în aer şi trebuie înţeleasă în raport
cu celelalte trei. Ea poate fi generată de orice parte a aeronavei, dar la un
avion obişnuit portanţa este datorată în special aripii şi în particular formei
specifice în secţiune a aripii. Portanţa este o forţă aerodinamică datorată
“trecerii” unui obiect printr-un fluid. Ea acţionează asupra centrului de
presiune şi este definită ca fiind perpendiculară pe direcţia de curgere a
fluidului.
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Avion cu reacție. Motoare cu reacție.

Un avion cu reacție este un avion propulsat de unul sau mai multe
motoare cu reacție.
Introducerea motoarelor cu reacţie a redus considerabil numărul
accidentelor aviatice. Aceste motoare sunt considerate extrem de sigure şi
pot funcţiona, fără o revizie generală a motorului, şi 20,000 de ore. Durata de
viata a motoarelor este limitate, in primul rand, de numarul de decolari si de
aterizari. In general, motoarele unei aeronave de cursa lunga sunt schimbate
mai rar ca cele ale unei aeronave ce opereaza curse scurte Din punct de
vedere aerodinamic, motoarele cu reactie functioneaza pe principiul legii
a treia a lui Newton: o actiune provoaca o reactie egala in directia opusa.
Practic, aerul care este evacuat prin spatele motorului impinge motorul in
directia opusa. Un motor cu reactie functioneaza in patru stagii: admisie,
compresie, combustie si evacuare. In motoarele cu piston aceste stagii se
desfasoara secvential, in motoarele cu reactie aceste stagii se desfasoara
simultan.

Tipuri de aeronave

Avioanele pot fi de trei tipuri:
•
aeronave cu destinație civilă (Boeing 747, Airbus A300, Antonov AN-2,
Dassault Falcon, Concorde)
•
aeronave cu destinație militară: construite și înarmate în vederea
executării unei misiuni de luptă (F-16, MIG-21, Suhoi SU-27, Dassault Rafale)
•
aeronave cu destinație specială (Northrop-Grumman RQ-4 Global
Hawk)
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Centrale nucleare
Știați că...

C

Prima centrală nuclearoelectrică a
intrat în funcțiune în anul 1950?
Astăzi există peste 440 centrale
nucleare distribuite în 31 țări, cu o putere
totală de peste 364.000 MW?
Ele produc aproximativ 16% din
necesarul de energie electrică al planetei, iar
ponderea lor continuă să crească?
Există 56 state în care funcționează
reactoare nucleare (pentru cercetare) –
aproximativ 284 reactoare, dar și peste
220 reactoare nucleare montate pe vase și
submarine?

entrala nuclearoelectrică este un
ansamblu de instalații și construcții
reunite în scopul producerii energiei
electrice pe baza folosirii energiei nucleare.
Obținerea energiei nucleare se bazează pe
reacția de fisiune (descompunere) nucleară
în lanț.
Instalația care asigură condițiile de obținere și menținere a reacției în lanț este reactorul
nuclear. În principiu, reactorul se compune dintr-o parte centrală numită zonă activă, în care are
loc reacția de fisiune și se dezvoltă căldura de reacție. Zona activă conține combustibilul nuclear
alcătuit din izotopi fisionabili (U235, Pu239) și materiale fertile (U238, U232); moderatorul (apă
grea), care are rolul de a încetini viteza neutronilor rapizi, astfel ca reacția să fie controlabilă;
barele de control captează neutronii rezultați din reacția de fisiune; agentul de răcire, care preia
căldura dezvoltată în zona activă și o cedează apei în schimbătorul de căldură. În schimbătorul
de căldură, apă de vaporizează și devine agentul producător de lucru mecanic în turbină.
Lucrul mecanic este transformat de generator în energie electrică. Combustibilul,
moderatorul și agentul de răcire formează așa numita filieră a reactorului termic care determină
caracteristicile specifice centralelor nucleare. Combustibilul introdus în reactor are forma unor
pilule compactate sub formă de bare. Între barele de combustibil se găsesc barele de control.
Acestea conțin cadmiu (element chimic ce absoarbe neutroni). Ele au rolul de a regla numărul
de neutroni ce pot produce noi reacții de fisiune, astfel încât puterea produsă de reactor să
rămână constantă în timp.
Pentru menținerea reacției în lanț, în unele tipuri de reactoare, neutronii emiși în reacțiile
de fisiune trebuie încetiniți. În timpul frânării neutronilor are loc un transfer de energie de la
aceștia la moderator, temperatura moderatorului și a combustibilului mărindu-se. Controlul
reactoarelor nucleare se face computerizat (inclusiv al sistemelor utilizate pentru protecția
reactorului și a mediului înconjurător). Centralele nucleare au între 1 și 8 reactoare (unități),
fiecare cu o putere instalată de cel puțin 600 MW.
Cele mai periculoase centrale nucleare din Europa sunt în Ucraina, Bulgaria, Franța,
Cehia, Marea Britanie şi Germania, scrie publicația germană Tagesspiegel. În Europa sunt 128 de
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centrale nucleare, iar media lor de vârstă este de 30,6 ani. Perioada îndelungată de funcționare
este cel mai mare risc, scrie Taggespiegel.
Reactoarele centralei ucrainene de la Cernobîl au fost închise, însă Ucraina rămâne
pe harta de risc nuclear a Europei cu centrala de la Zaporijia, cea mai mare din Europa. Aici
funcționează şase reactoare. În 2015 toate reactoarele au fost oprite de urgență în urma unor
fluctuații periculoase ale tensiunii. Pe lângă riscurile tehnice apare şi pericolul unor sabotaje
la centralele nucleare ucrainene, mai cu seamă după ce în 2015 naționaliştii ucraineni au fost
acuzați că ar fi aruncat în aer stâlpii de inalta tensiune către Crimeea anexată de Rusia. Unele
dintre cele mai vechi reactoare din Ucraina sunt cele de la centrala din Iujnukrainsk, în sudul
tarii, la sub 500 de km de frontiera cu România.
Franța este țara care produce 75% din electricitate în 59 de centrale nucleare. Centrala
nucleară de la Fessenheim, la granița cu Germania, este cea mai veche din Europa şi aici are
loc incident după incident. În 2009 un circuit de răcire a fost înfundat cu deşeuri vegetale. În
septembrie 2012 a avut loc o explozie la reactorul 2. În 2015 a explodat o conductă la reactorul
1. În 2014 un reactor a fost scos din funcțiune din cauza unei defecțiuni la sistemul barelor de
control al reacției în lanț.
Centrala franceză de la Cattenom, în apropierea graniței cu Germania şi Luxemburg, este
mai nouă, însă şi aici au apărut incidente. Până în 2012 s-au înregistrat nu mai puțin de 750 de
incidente.
Reactoarele de la centrala bulgară Kozlodui sunt considerate printre cele mai periculoase
din Europa, scrie Tagesspiegel. Cotidianul german arată că, în 2013, Agenția Internațională
pentru Energie Atomică şi-a exprimat o serie de îngrijorări pentru siguranța acestor reactoare,
iar din acel moment autoritățile bulgare au luat extrem de puține măsuri. Patru dintre cele şase
reactoare de la Kozlodui au fost oprite odată cu aderarea Bulgariei la UE, în 2007.
Centralele nucleare sunt proiectate să fie extrem de robuste. Le putem include printre
cele mai rezistente structuri construite vreodată . Protecția lor exterioară este întărită de
sisteme de securitate și forțe de pază . Chiar dacă nu sunt invulnerabile la orice fel de atac
imaginabil, majoritatea reactoarelor sunt făcute să nu scape radiații nici în cel mai improbabil
scenariu . Realitatea tristă e ca un terorist care ar vrea să provoace un masacru ar avea mai
multe șanse să-și atingă obiectivul, și cu rezultate mult mai devastatoare, atacând o varietate
de alte obiective.
După catastrofa de la Cernobîl și dovada costurilor uriașe ale industriei nucleare, de
asemenea și problemele nerezolvate presupuse de transportul și depozitarea deșeurilor
nucleare, majoritatea statelor ember UE fie nu au mai construit centrale nucleare, fie au hotărât
să oprească activitatea celor existente deja.

Hartă a centralelor nucleare

Grămescu Rareș, Clasa a XI-a A
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Computerele cuantice

D

eși poate vi se pare că, spre exemplu, laptop-ul vostru poate rezolva orice
problemă algebrică, adevărul este complet altul. În jurul anilor `60-`70,
cofondatorul firmei Intel, Gordon Moore, a făcut o predicție: La fiecare 18
luni-2 ani, numărul de componente care vor încăpea pe un chip de silicon se va
dubla iar prețul fabricării acestora se va injumătăți, aceasta fiind numită „Legea lui
Moore”. Această predicție a funcționat pentru aproximativ 40-50 de ani.

Legea lui Moore

Toate sunt bune și frumoase până cand intră în ecuație fizica cuantică. Aceasta
implică interacțiunile intre particule la un nivel subatomic precum „Quantum
Entanglement” (care spune că dacă legăm cuantic 2 particule și îi citim valoarea
uneia, putem spune cu exactitate valoarea celeilalte fără a o studia propriu-zis, ceea
ce presupune o mulțime de fenomene interesante, precum călătoria informației
cu o viteză mai mare decât viteza luminii și multe altele). Spre exemplu, dacă
cele 2 particule pot avea valoarea 0 și 1, dacă o studiem pe prima și observăm ca
are valoarea 0, atunci putem spune sigur că cealaltă particulă are valoarea 1. De
asemenea, aceasta implică și Principiul Incertitudinii si multe altele, dar pentru
subiectul nostru, important este și „The Quantum Leap” care ,spre exemplu, se
aplică în mutarea electronilor de pe un strat pe altul. Ei nu parcurg distanța dintre
straturi, ci pur si simplu se „teleportează”. Acest fenomen este important deoarece
un procesor este practic doar o combinație complexă de „întrerupătoare” care,
dacă sunt deschise, există un mic spațiu între fire care nu le permite electronilor să
călătorească prin conductor, iar dacă sunt închise, elecronii circulă prin fire.
Problema este că, dacă „întrerupătoarele” sunt extrem de mici și spațiile
dintre fire sunt extrem de mici, iar electronii se pot teleporta de la un capăt al
conductorului la altul, procesorul devine practic inutil. După legea lui Moore, în
anul 2020, un tranzistor va ajunge la mărimea unui atom, iar electronii pur și simplu
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ar sări peste spațiul liber, însă că
nu știm cum am putea construi
un tranzistor metalic mai mic
decât acel atom metalic. De
asemenea, deși tranzistoarele
noastre sunt suficient de bune
pentru a procesa filmulețe cu
pisicuțe, nu sunt nici măcar
aproape
de
performanța
de care este nevoie pentru
simulările folosite de oamenii
de știință pentru înțelegere
unor fenomene complexe
din natură. Spre exemplu, să
spunem că am dori să călătorim
prin 14 orașe și am dori să luăm
cea mai scurtă rută, ar exista 1011
rute disponibile. Un computer
ar putea efectua aceste calcule
în 100 de secunde. Dar, dacă
am avea 22 de orașe, ar exista
1019 rute, iar computerul ar avea
nevoie de 1600 ani. Iar dacă am
avea de parcurs 28 de orașe,
calculele ar avea o durata mai

Google dorește să
prezinte un chip cuantic
care, având o asamblare
ca acesta, poate rezolva
probleme
cu
mult
peste capabilitatea unui
computer normal.

mare decât viața universului. Computerele clasice citesc fiecare variantă pe rând,
una după alta. Am putea spune că informația este ca planeta noastră. Dacă arăt
înspre polul nord, avem valoarea 1, iar daca arăt înspre polul sud, avem valoarea 0.
Ei bine, computerele cuantice ne sar în ajutor. Ele fac fiecare calcul simultan. Pe un
computer cuantic, nu trebuie să arăt inspre polul nord sau polul sud, ci pot arăta
spre Tokyo sau înspre Moscova sau înspre Roma, deci avem și valoarea 1 si valoarea 0 in acelasi timp, aflându-se intr-o superpoziție.
0 și 1 se numesc biți. Computerele cuantice functionează cu qubiți. Un singur
qubit poate fi în 2 stări în același timp: 0/1. 2 qbiți pot avea 4 stări: 00/01/10/11.
Cu 3 qubiti putem avea 8 stări: 000/001/010/011/100/101/110/111. Cu n qubiți
putem avea 2^n stări. Așadar, cu 30 de qubiți am putea construi un computer mai
puternic decât cel mai performant supercomputer, iar cu 300 de qubiti am putea
construi unul mai puternic decât toate computerele de pe planetă. Aceste abilități
pot fi utilizate spre exemplu în cifrare si criptologie. În criptarea datelor, procesul
de bază este găsirea factorilor primi ai unui număr. Aflarea produsului a două numere prime este extrem de ușoară, dar găsirea factorilor primi ai unui produs este
extrem de dificilă.
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165181 × 417953 = 69037894493
Aceasta este forma de bază a unui mecanism folosit in nenumărate cazuri,
numit „Public-key Encryption Protocol”. Ne transformăm informația pe care
dorim să o transmitem într-un număr foarte mare cum cel de mai sus pe care îl
facem public, și îi oferim destinatarului unul din numele prime. Acesta poate apoi
sa decodifice numărul. Dacă un intrus nu are acel factor prim, atunci trebuie sa
găsească singur factorii, ceea ce este extrem de dificil. Un exemplu bun este cazul
RSA-768 din 2010 unde un număr de 768 de biti a fost spart în 3 ani cu cele mai
puternice computere clasice de la acea vreme. Acum se folosesc criptări cu 1024
biți. Aceleași computere care au fost folosite la RSA-768 ar avea nevoie de 3000 de
ani pentru a decodifica acel număr. Dar un computer cuantic ar rezolva problema
în câteva minute. Cum am mai spus, acestea ar putea fi folosite și în simulări in
care sunt implicate multe variabile precum modelarea climatică sau a sistemului
economic ori în formarea substanțelor chimice și a reacțiilor.
Construcția unui chip cuantic se realizează în silicon prin intermediul unui
microscop, prin procese care presupun izolarea unor particule individuale.
Aceste chipuri funcționează în felul următor: acele particule sunt antrenate cu
microunde. În loc să fie bazate pe un intrerupător care dacă este deschis reprezintă
valoarea 0 și dacă este închis 1, se bazează pe starea cuantică a acelei particule.
Evident, procesul este mult mai complex decât l-am făcut eu să pară, aceasta fiind
o variantă simplificată a variantei simplificate, un rezumat al rezumatului.
De asemenea, qubiții se pot lega cuantic intre ei prin fenomenul anterior
precizat, „Quantum Entanglement”. Țin să punctez faptul că acest fenomen nu
afirmă doar că prin citirea unei particule se poate determina starea alteia, ci și că
prin influențarea uneia, cealaltă poate fi modificată. Așadar, qubiții se pot interlega
unii cu alții, oferind posibilitatea de a manipula direct un singur qubit, dar indirect
tot chipul, adică poți explora un număr extrem de mare de biți sau potențiale soluții
pentru o problemă într-un număr extrem de mic de pași. Pentru a simula o enzimă
de mărime medie ar fi nevoie de unul dintre cele mai puternice supercomputere,
deoarece computerele nu au abilitatea noastră intuitivă și trebuie să treacă prin
toate pozițiile posibile ale electronilor. În zona 50-100 de qubiți se pot efectua
simulări ale unor molecule imposibil de simulat pe un computer clasic. Cu n de biți
se pot afișa n informații. Cu n qubiți se pot afișa 2^n informații.
În concluzie, computerele noastre clasice vor putea fi înlocuite în curând de
aceste computere cantice, oferindu-ne noi orizonturi de explorat si procesat. IBM
(cei care au creat acest prim procesor cuantic) ne-au oferit nouă, pasionaților de
fizică și tehnologie, o uriașă oportunitate. Aceștia au creat un computer care este
la dispoziția publicului. Dacă doriți să experimentați cu acest dispo zitiv, intrați pe
acest site: http://ibm.biz/qx-introduction.

Cel mai puternic
calculator cuantic
creat de IBM

Dumitraș Mihai, Clasa a IX-a C
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TEHNOLOGII MODERNE DE OBȚINERE A ENERGIEI
ELECTRICE DIN RESURSE REGENERABILE

2. Energia valurilor - camera litorală de compresie: Este o încăpere construită
pe țărm, cu deschiderea spre apă. În momentul apropierii valului, aerul din interior
este comprimat și evacuat printr-un tub în care se află turbina. În momentul retragerii
valului, presiunea din interior scade, determinând absorbția aerului prin tubul cu
turbină. Turbina respectivă este rotită indiferent de sensul de circulație al aerului.
3. Energia valurilor - bazinul captator litoral: Bazinul este amenajat chiar pe
țărm și este prevăzut cu o fantă care permite trecerea valurilor deferlate dinspre mare,
dar se închide în timpul retragerii. Astfel, nivelul apei din bazin este mai ridicat decât
nivelul mării. Un tub asigură evacuarea apei din bazin spre mare, după principiul
vaselor comunicante - de echilibrare gravitațională a nivelurilor. Circulația apei prin
tub pune în mișcare o mică turbină.
4. Energia curenților oceanici - Centralele sunt ingenios proiectate în calea
curenților oceanici puternici. Structura prezintă o fundație fixată pe fundul oceanicun braț mobil care se va orienta întotdeauna spre direcția unde se îndreaptă curentul
și turbine orientate în bătaia apei.

R

esursele regenerabile sunt considerate formele de materie și energie din natură,
a căror utilizare este posibilă la nesfârșit, cel puțin din punct de vedere teoretic.
Aceste resurse, spre deosebire de hidrocarburi sau minereuri radioactive,
se reînnoiesc. Au fost considerate „alternative” sau „neconvenționale” mai ales în
perioada lor incipientă, de impact asupra societății, când au apărut ca „alternative” la
combustibilii tradiționali. Mai sunt cunoscute și ca „energii sustenabile” în contextul
mai larg al așa-zisei „dezvoltări durabile”.
Pentru a obține energie electrică din sursele regenerabile și nepoluante, se
folosește de obicei același principiu de funcționare ca la termocentrale, atomocentrale
sau hidrocentrale: energie primară => energie cinetică => energie electrică.
Forme de energie primară pot fi: căldura rezultată prin arderea combustibililor
fosili, căldura rezultată prin fisiunea nucleară, energia potențială a apei din lacurile de
acumulare, energia vântului, energia mareelor, energia valurilor, energia geotermală,
energia biomasei și energia solară.
1. Energia vântului - centralele eoliene: Ele valorifică forța vântului, fiind
moștenitoarele unor dispozitive ingenioase vechi de secole, morile de vânt, folosite
la măcinarea cerealelor sau la pomparea mecanică a apei din poldere și alte zone
inundabile. Condițiile perfecte de funcționare a centralelor eoliene sunt intensitatea
și viteza vântului constante și destul de ridicate, pentru a se asigura o funcționare
continuă și frecvența foarte ridicată a vântului doar pe o singură direcție, pentru a
bate frontal în elice.
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5. Energia mareelor - Este utilizată prin construirea unui baraj care izolează
un golf sau un estuar de restul oceanului. Mareele trebuie să aibă câțiva metri
amplitudine. În timpul fluxului se va ridica nivelul apei în ocean, egalarea nivelului
golfului făcându-se prin scurgerea apei pe un tub amplasat în baraj. În timpul
refluxului, se produce efectul invers. În tub există o turbină rotită din dublu sens.
6. Energia geotermală - Constă în existența unui gradient geotermic accelerat,
adică temperatura în interiorul pământului crește foarte rapid odată cu adâncimea.
Aceste surse de căldură foarte apropiate de suprafață apar în zone vulcanice, în zone
de rift, de subducție sau în lungul unor falii. Căldura înseamnă apă în stare de vapori,
iar vaporii captați pe coloane acționează asupra turbinelor, rotorul acestora fiind
conectat la generatoare. Alte utilități conexe, asigurate de aceste centrale, sunt apa
caldă pentru instalația de încălzire a locuințelor (încălzirea caloriferelor) sau pentru
instalația de consum direct (apă caldă).
7. Energia solară - Panourile cu celule fotovoltaice produc energie electrică în
urma unor reacții chimice între straturile conductoare componente, unul încărcat
pozitiv și celălalt încărcat negativ. Reacția constă în migrarea electronilor și eliberarea
de energie electrică, în condițiile încălzirii stratului de către radiația solară. Alte
centrale folosesc oglinzi focalizatoare, care generează temperaturi ridicate în anumite
puncte.
Ani Maria, Clasa a XI-a A
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Deșertul Sahara și regiunea Sahel

S

ahara, cu cele 9.000.000 km2, este deşertul cel mai mare de pe Pământ. Acest deșert
cuprinde o treime din suprafața Africii, aproximativ suprafaţa Statelor Unite ale Americii
și este de 26 ori mai mare decât suprafaţa Germaniei. Acest deşert uscat se întinde de la
ţărmul Oceanului Atlantic până la Marea Roşie, alcătuind un trapez cu o lăţime în vest de 4.5005.500 km, iar nord-sud cu latura de 1500-2.000 km.
Cea mai mare parte a pustiului este stâncoasă (hamada) cu pietriş (serir), pustiul de
nisip (erg) ocupând o suprafaţa mai redusă. Denumirea Sahara provine din limba arabă “Sahara”
din dialectul tuareg ce însemnă “deşertul de nisip”. O altă ipoteză este aceea că proveninţa
expresiei ar fi “sahraa” sau “es-sah-ra” ce înseamnă sterp, steril. Romanii au numit ţinutul din
sudul provinciei Cartagina “Deserta” ca ţinut “nelocuit”, “părăsit”. În evul mediu era numit pur
şi simplu “Marele Deşert”, iar în secolul al XIX-lea a primit denumirea de azi “Sahara”, pe când
arabii denumesc Sahara “Bahr bela ma” ce ar însemna “Mare fără apă”.
Sahel este o amplă zonă de tranziţie, de la deşertul Sahara la regiunea de savană Sudan.
Este situată în partea central-nordică a Africii, extinsă pe 3053200 km2, având o lungime de 3900
km, de la ţărmul Oceanului Atlantic şi până la Marea Roşie, cu o lăţime ce variază între 300 şi 500
km la Sud de Sahara.
Sahel, care însemna în limba arabă țărm, este regiunea cuprinsă între golful Hammamet
și golful Gabes. Acest litoral este a doua zonă turistică a Tunisiei.
Ocupă mari porțiuni din Senegal, Mauritania, Mali, Burkina Faso, Niger, Nigeria, Ciad, Etiopia și
Sudan.
Ocupă o suprafață de 4 milioane km², face tranziția între savană și pustiul Sahara, traversând
Senegalul, Mauritania, Mali, Niger, Ciad și partea centrală a Sudanului, pe o lungime de 6500 km.
Este zona în care ierburile devin dominante, luând locul boschetelor arborescente ale savanei.
Începând din octombrie, șapte luni de zile nu cade nicio picătură de apă. În această perioadă
ierburile se usucă, pământul crapă, multe râuri, fluvii și lacuri seacă. Prin despăduri,în unele
cazuri,deșertul înaintează cu 50 km pe an, în anii de secetă prelungită.
Din anul l968 Sahelul a cunoscut o secetă neîntreruptă, care a provocat numeroase
pierderi-sute de mii de oameni au decedat, dar și trei milioane de vite. Numele regiunii, vine de
la cuvântul arab Sahel care înseamnă “margine, brâu periferic”. Această regiune a devenit foarte
secetoasă după 1968, ceea ce a provocat un exod masiv al populației înfometate, determinând
o conștientizare a gravității fenomenelor de deșertificare. Până pe la începutul anilor ‘80

66

foametea cauzată de secetă a ucis un milion de oameni și a chinuit peste 50 de milioane. În
ciuda numeroaselor programe guvernamentale menite să împiedice acest fenomen nefast,
deșertificarea a continuat să se extindă spre Sud (în anumite zone cu circa 100 km).
Sahelul este slab populat, cu 11-12 locuitori pe km². Dar Sahelului îi este caracteristică
nu numai slaba populare generală, între 2-10 locuitori pe km², cât mai ales inegala repartiție
teritorială a populației. În ansamblul Sahelului, sectoarele de densitate mai ridicată cu aproape
50 loc/ km², sunt regiunea Guidimaka-Karakoro din valea Senegalului, valea Nigerului între Gao
și Niamey și cea mai caracteristică în acest sens, renumită Gezira, dintre văile Nilului Alb și a
celui Albastru.
Istoricii apreciază că încă în neolitic, populații, probabil din care se trag actualii sereri din
Senegal, locuiau spațial sahelo-saharian, pe atunci mult mai umed și cu aspect general de savană.
Încă din perioadă cuprinsă între anii 1300-600 i.e.n, considerată a fi vârsta de bronz sahelosahariană, existau, pe teritoriul actualei Mauritanii și al Senegalului, mine pentru extragerea
cuprului. Urme incontestabile în acest sens au fost descoperite la Akjoujit în Mauritania.
Clima se caracterizează prin precipitații foarte puține,un sezon uscat foarte lung,care
ajunge până la 9-10 luni pe an, ploi care cad la intervale neregulate, aspect ce se accentuează
pe măsură ce se înaintează spre nord, variații mari de temperatură de la zi la noapte. Cantitatea
de precipitații -elementul principal ce caracterizează Sahelul- este redusă, ea variind între 100
și 500 mm pe an. Aceste precipitații sunt repartizate neuniform, scăzând rapid pe măsură ce se
înaintează spre nord. Scăderea precipitațiilor este mai evidentă pe coasta atlantică.
Sahel este o regiune cu ploi de vară (aproximativ 200 mm/an în Nord și până la 550 mm/
an în Sud). Predomină o vegetație relativ risipită de savană constând în ierburi și arbuști. În Nord
pășunile, extrem de sărace (de semideșert) sunt folosite de arabo-berberi nomazi, crescători de
cămile și capre, pe când în Sud vegetația fiind ceva mai bogată în sezonul ploios (din iunie până
în septembrie), permite păstoritul transhumant al bovinelor, practicat de populația negridă. Un
produs specific al acestei zone este guma arabica, recoltată de la o specie de Acacia.
Prin simplitate și uniformitate, relieful accentuează caracterul de omogenitate al peisajului
sahelian. Peste tot aici predomină formele plane, reprezentate fie prin podișuri netede, aparent
suspendate deasupra împrejurimilor și mărginite de versanți abrupți, fie prin câmpii joase,
imense.
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Ca și în cea mai mare parte a Africii, orizontalitatea domină și relieful sahelian. Deseori
această trăsătură este subliniată și mai mult de un fel de cruste, feruginoase, aidoma unor imense
carapace, ce acoperă la suprafață formele reliefului respectiv. Podișurile sunt formate, de obicei,
din straturi groase, orizontale, de gresii. Din această cauză ele sunt joase, plate, nedepășind
câteva sute de metri. Doar versanții lor sunt abrupți, ceea ce le dă aspectul unor fortificații
naturale. Așa sunt Tagant, Assaba sau Adrar în Mauritania ori Bandiagara în Mali. Podișurilor
li se opun regiunile joase, câmpiile nesfârșite și monotone. Foste bazine marine, umplute
de sedimente și acoperite la suprafață de o manta groasă de nisip, așa cum sunt în bazinul
Senegalului, al Nigerului sau Ciadului, ele împart în prezent, vaste regiuni joase, depresionare.
Totuși, în mare parte, câmpiile respective prezintă valuri de dune modelate de vânturi,
parțial fixate de vegetație. Dunele fixate,numite și “qoz”, sunt o prezență caracteristică a
morfologiei întregii regiuni sahaliene. Ele au un mare avantaj practic fiind ușor de lucrat. De alt
fel, datorită aridității climatice și uniformității reliefului, în Sahel, nu există decât soluri sărace:
nisipoase în partea nordică și ceva mai evoluate, dar cu conținut ridicat de săruri feroase în sud.
Din acesta cauză apare o ușoară tendință a creșterii fertilității solului de la nord la sud.
Cu toată fragilitatea lor, solurile saheliene permit, în mod normal, creșterea unui anumit
covor vegetal, ceea ce nu se întâmplă peste tot în Sahara. Prin prezența învelișului vegetal,
oricât de sărăcăcios ar fi el, Sahelul prefigurează savana, care se dezvoltă însă, ceva mai la sud.
Totodată, tipul de vegetație de aici este elementul care marchează vizual Sahelul și, alături de
climă și relief, îl definește ca o zonă biogeografica cu trăsături proprii. Sahelul este domeniul
așa-numitei “stepe cu tufișuri ierboase”, cum i se spune frecvent în literatură de specialitate,
de fapt o formă degradată a savanei propriu-zise. Îi sunt caracteristice”tufele” de graminee
rezistente și aspre, precum și arbuștii cu rădăcini lungi, între care salcâmul African (acacia)
este aproape un simbol. O trăsătură esențială a covorului vegetal sahelian este discontinuitatea
lui. Tufele de ierburi sunt despărțite de suprafețe mari de sol gol. Ca urmare, focul nu se prea
poate propagă de la o tufă la alta. La prima vedere, zona saheliană pare monotonă, aceleași
ierburi și tufișuri mărunte despărțite de spații nisipoase, goale, cât vezi cu ochii. Mai degrabă
pare a fi o pășune săracă, dar nesfârșită. De altfel, deseori, cercetătorii subliniază, tocmai acest
aspect: identitatea aproape perfectă între Sahel și pășunea din sudul Saharei. Reprezentanții
cei mai caracteristici ai faunei saheliene sunt erbivorele, reprezentate prin speciile de antilope
Oryx și Addax, care se mai găsesc doar în nordul Sahelului, ori gazele de talie mică, care trăiesc
în partea de sud a regiunii. Grăunțele pășunilor saheliene asigură, printre altele, și hrană unor
mici rozătoare cum sunt șobolanii; foarte numeroase sunt și alte mici rozătoare , între care
“gerboise”, un fel de șobolan de culoarea nisipului, dar cu coada foarte lungă și puternică. Spre
deosebire de scorpioni, șopârlele din Sahel nu sunt periculoase.
Sahelul este una din regiunile africane puțin generoase în apă. Comparativ cu Sahara, aici,
apa este mai prezentă cantitativ și sub forme mai diverse. Cel puțin în “anii ploioși”, cantitatea
de precipitații ajunge în sudul Sahelului până la 500-550 mm anual. În afara precipitațiilor, în
Sahel apa poate fi întâlnită în bălți ,numai temporar, în lacuri și fluvii, în mod permanent, și sub
nisipuri, ca apă freatică.
Ploile asigură o bună parte din nevoile Sahelului, dar numai atâta timp cât plouă sau până
ce apa nu se infiltrează sub nisipuri. Oricum, ploile sunt o sursă de apă pentru Sahel, reprezentând
de fapt, evenimentul esențial în cursul unui an; de asemenea, ele constituie o caracteristică a
Sahelului în comparație cu Sahara, unde au un caracter cu totul accidental. De altfel, se și spune
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că acolo de unde încep ploile, începe și Sahelul. Când plouă în Sahel, apa cade în picături mari,
repezi și de scurtă durată. Ea se scurge în timp de câteva zile sau numai ore, în șuvoaie puternice,
pe văile uedurilor și dispare sub stratul de nisip al acestor văi, care în restul anului sunt seci.
Uneori ploaia abia umezește nisipul pe 2-3 cm grosime, iar alteori picăturile de ploaie nici măcar
nu reușesc să-l atingă evaporându-se chiar în aer, la câțiva cm deasupra solului.
Resurse importante de apă potabilă, în Sahel,sunt doar cele sub formă de pânze freatice
ori cele din fluvii și lacuri permanente. Când nu se află pe văile unor râuri sau pe malul unor lacuri
permanente, sahalienii folosesc pentru băut, la pregătitul ceaiului sau adăpatul animalelor, apa
obținută din pânză freatică, aflată la adâncimi diferite sub nisipuri. La aceste ape se ajunge
săpând puțuri, uneori de zeci de metri adâncime. De obicei, gură puțurilor nu este consolidată
și nici ferită de înnisipare. De aceea, ele trebuie supravegheate în permanență și întreținute în
stare bună. De fapt, supravegherea lor mai are și un alt scop și anume să nu fie folosite de alți
locuitori decât cei care sunt proprietarii lui. Aici, ca și în Sahara, proprietatea asupra apei s-a
disputat dintotdeauna, ea fiind o cauză permanentă a deselor răfuieli dintre populații nomade
vecine, dar mai ales dintre crescătorii nomazi de animale și agricultori. Viața în această în Sahel
este dificilă și precară. Deși majoritatea populației se ocupă cu păstoritul nomad, deplasându-se
cu animalele în funcție de precipitații, există și o mică parte implicată în cultivarea arahidelor și a
meiului. Deși majoritatea statelor din zonă sunt de mari dimensiuni, vastitatea deșertului Sahara
și instabilitatea climatică a zonei Sahel le împiedică să aibă populații mai mari.
Albei Alexandra, Clasa a VII-a B
Dragoi Elisabeta, Clasa a VII-a B
Safta-Romano Sabina, Clasa a VII-a B

Localizarea zonei Sahel în Africa

69

LACUL BAiKAL

L

acul Baikal este cel mai adânc lac al lumii, cu adâncimea maximă de 1637 de metri. Are
o suprafață de 31 500 km2, fiind totodată lacul cu cel mai mare volum de apă dulce din
lume. Are o lungime de 636 km și o lățime maximă de 79 km.

Din punctul de vedere al formării, este un lac tectonic. Lacul Baikal, pe lângă faptul
că este cel mai adânc lac din lume, poate fi considerat și cel mai vechi prin cei circa 20-25
milioane ani de existență. Este unul dintre muzeele vii ale lumii, având aproximativ 800 de
specii de animale și 245 de specii de plante endemice (trăiesc doar în această regiune).
Unicul râu care curge din lac mai departe (în partea sa sud-vestică) este Angara, afluentul
fluviului Enisei.
Lacul Baikal a fost descoperit în anul 1643 de către K. Ivanov și V. Kolesnikov, iar în
1675, cunoscutul călător și diplomat român Nicolae Milescu, în drum spre China, l-a ocolit
prin partea sud-vestică, făcându-i și o descriere amănunțită. De atunci lacul a constituit
obiectul multor expediții, fapt ce a permis elucidarea problemelor deosebite privind geneza
depresiunii, adâncimea, regimul hidric, plantele și animalele ce trăiesc în el. Lacul Baikal
aparține patrimoniului UNESCO tocmai datorită aspectelor unice pe care le înglobează.
În apele reci ale lacului viețuiește o specie de mamifer care nu poate fi admirată în
vreun alt loc de pe lume: foca de Baikal. Aceste foci au lungimea unui om adult iar cele mai
mari și solide pot depăși greutatea de 100 kg. Ele sunt și destul de longevive, putând depăși
o jumătate de veac de viață. Vânarea lor este legala. Existând zeci de mii de exemplare,
populația de foci de Baikal nu se află deocamdată în primejdie.
Fedorenciuc Andrei, Clasa a VII-a A
Spilevoi Bogdan, Clasa a VII-a A
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SINGAPORE

S

ingapore este unul dintre cele trei orașe-stat din lume, situat în partea de
sud-est a peninsulei Malacca, un stat cu o suprafață mică (de 15.000 de ori
mai mică decât a Statelor Unite ale Americii), dar cu o densitate a populaţiei
foarte mare, a doua din lume, după Monaco. De asemenea, este unul dintre cele
mai tranzitate porturi din lume.
Singapore nu a fost dintotdeauna atât de dezvoltat cum este astazi. Inițial
sub ocupație britanică, în cel de-al doilea război mondial au ajuns sub ocupație
japoneză. Oamenii trăiau în condiţii insalubre și sărăcie, în condiții greu de imaginat.
După război, în căutarea unei soluţii de reconstrucţie şi nedispunând de resurse
naturale, statul singaporez a adoptat o strategie pentru dezvolatarea industriei şi
atragerea firmelor prin neplata taxelor timp de 5 ani. Acesta a fost punctul din care
Singapore a început să crească și să se dezvolte.
Cu toate că Singapore e al 190-lea stat ca suprafață, jumătate din aceasta e
acoperită cu vegetație. Pe teritoriul acestuia se remarcă
rezervaţia naturală Bukit Timah, în care se află mai mule specii de copaci decât pe
întreg continentul nord-american.
Din punctul de vedere al populaţiei, nouă din zece cetăţeni trăiesc în locuinţe
oferite de către statul singaporez. De asemenea, Singapore are mai multe cartiere
etnice, precum Mica Indie și Chinatown, formate în conformitate cu Planul Raffles
pentru izolarea imigranţilor; acum însă, proprietarii acestor locuinţe au devenit mai
diversificaţi.
Statul Singapore e destul de strict, motiv pentru care rata criminalităţii e
aproape nulă. Pe lângă faptul că este unul dintre cele mai sigure state, Singapore
e şi unul dintre cele mai curate, guma de mestecat fiind interzisă, negăsindu-se în
magazine, ceea ce ajută la menţinerea aspectului curat al străzilor.
Aeroportul Changi din Singapore a fost nominalizat ca fiind cel mai bun
aeroport din lume în anul 2014. Printre facilităţile oferite de acest aeroport se
numără spaţiile verzi, piscina outdoor (pe acoperiş), terase, magazine cu branduri
internaţionale şi chiar două săli de cinema. În acesta lucrează apoximativ 32.000
de persoane si are anual circa 49 de milioane de pasageri.
Singapore este un loc fascinant, unde nu trebuie să cauți prea mult
ca să descoperi pitorescul insulei, îndrăzneala trecutului, sau creativitatea
dezlănțuită a comunității artistice. Sufletul orasului este viu, sănătos și unic,
făcând din Singapore unul dintre cele mai plăcute orașe din sud-estul Asiei. Un
oraș dinamic, cu o bogăție de culori și contraste, unde vei descoperi îmbinarea
armonioasă dintre cultură, gastronomie, arhitectură și artă.
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Galan Tudor, Clasa a VII-a A
Bulacovschi Theodor, Clasa a VII-a A
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Yellowstone

Î

nființat la data de 1 martie 1872, Yellowstone este primul parc național
din lume, o rezervație ce adăpostește o multitudine de specii pe cale de
dispariție sau al căror număr a scăzut drastic în ultimii ani. El se află pe
teritoriul a trei state federale nord americane: 96 % din suprafața parcului
se află pe teritoriul statului Wyoming, 3 % pe teritoriul statului Montana și
numai 1 % pe teritoriul statului Idaho. Yellowstone National Park este cel
mai mare parc național din Statele Unite și unul dintre cele mai mari din
lume, având suprafața de 8.987 km², ceea ce corespunde aproximativ cu
suprafața insulei Corsica. Numele parcului provine de la numele fluviului
omonim, Yellowstone, care este apa curgătoare cea mai importantă de
pe teritoriul parcului. În anul 1978 a fost declarat patrimoniu mondial
UNESCO.
Acest incredibil peisaj natural a cărui frumusețe poate fi exprimată
prea puțin în cuvinte, este completat de elemente care asigură un decor
extraordinar: din punctul de vedere al florei și faunei, putem spune că aici
se găsesc peste 1000 de specii autohtone de plante, peste 67 de specii de
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mamifere, dintre care bizonul și ursul grizzly, 322 de specii de păsări și 16
specii de pești. Din punct de vedere geologic, Parcul Național Yellowstone
adăpostește unul din cele mai mari cratere cauzate de explozia Vulcanului
Caldera, iar lava și rocile rezultate în urma exploziei acoperă cea mai mare
suprafață a parcului Yellostone. Tot aici se găsesc și cele mai mari păduri
pietrificate, lacul cel mai întins, care se află la cea mai mare altitudine
din America de Nord, și peste 300 de gheizere. Parcul cuprinde și o parte
din munții Stâncoși, motiv pentru care are o altitudine medie de 2.440 m,
punctul cel mai înalt fiind Eagle Peak, iar forma de relief predominantă
fiind platoul montan.
Dintre cele precizate, gheizerele reprezintă fenomenul prin care
Yellowstone este recunoscut în întreaga lume. Ele se regăsesc în principalele
bazine ale parcului: Norris, Lower, Midway, Upper, West Thumb, Heart
Lake și Shoshone. Un punct de atracție pentru vizitatorii parcului este Lacul
Yellowstone, ce este situat într-o calderă vulcanică și aflat la o altitudine
de 2.315 m față de nivelul mării. Malurile și împrejurimile sale reprezintă
mediul de viață al unor specii rare de păsări: șoimi, vulturi pleșuvi, pelicani
albi, cormorani.
Izvoarele Termale ale mamuților delimitează o regiune a parcului în
care nu apar gheizerele, din cauză că apa nu are temperatura necesară
generării unui asemenea fenomen. Având totusi o temperatură de 78 grade
Celsius, apa reușește să creeze o serie de terase în travertin, ce uimesc
vizitatorul prin culoare și unicitate.
Parcul Național Yellowstone are o importanță deosebită pentru
faptul că este un refugiu pentru anumite specii naturale. Yellowstone este
habitatul ideal al bizonilor, al elanilor, dar și al urșilor grizzly, coioților și
lupilor. Totuși, de la fondare și până în prezent, parcul a suferit schimbări
datorită omului. De-a lungul istoriei s-au construit în zonă căi ferate,
drumuri, hoteluri, iar acum parcul este deschis turiștilor spre vizitare,
existând 9 centre ce servesc acestui scop, 12 terenuri de campare, iar anual
este vizitat de peste 3 milioane de turiști.
Safta-Romano Maria, Clasa a XI-a B
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Ada Lovelace l-a cunoscut pe matematicianul Charles Babbage când aceasta
era o adolescentă. La momentul respectiv, Babbage inventase Motorul de Diferență,
un computer mecanic construit pentru realizarea calculelor automate, fără greșeli.
Din anul 1834, acesta a început să facă design-ul pentru Motorul Analitic, primul
computer pentru uz general, care perfora cartele ca o metodă de input și output,
și avea rolul de a face calcule mai complexe. Din cauza problemelor financiare,
niciunul dintre aceste două motoare nu a fost construit complet, însă Ada a avut
ocazia de a vedea mașinăria într-o formă incompletă, și a rămas fascinată de ea.
În 1843, Lovelace a fost aleasă să traducă un articol al inginerului Luigi
Federico despre Motorul Analitic pentru un jurnal elvețian. Aceasta a tradus textul
din franceză în engleză și a contribuit cu gânduri și idei proprii referitoare la Motor.
În urma contribuției sale, articolul a ajuns să fie de 3 ori mai lung decât textul
original.
În urma publicării articolului, aceasta a transmis faptul că a înțeles cum
funcționează Motorul Analitic la fel de bine ca Babbage. Notițele ei adăugate în
articol afirmau că numerele pot fi utilizate pentru a reprezenta și altceva în afară de
cantități, așadar mașinăria era capabilă de a manipula și procesa orice informație
reprezentată prin numere.  Ada a fost prima care a articulat această noțiune, și a
dovedit că avea un orizont mai larg ca Babbage. Ea a sugerat datele de input pentru a
programa Motorul Analitic să calculeze numerele Bernoulli, fapt ce este considerat
primul program pentru calculator. Numerele lui Bernoulli sunt termenii unui șir, Bn
de numere raţionale, definit prin relaţia:
Ada Lovelace, născută
Augusta
Ada
Byron,
contesa din Lovelace, este
considerată ca fiind primul
programator. Aceasta a creat
primul algoritm cu ajutorul
observațiilor făcute asupra
Motorului Analitic al lui
Charles Babbage.

Ada Lovelace,
primul programator
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În plus, aceasta a prezis că mașinării precum Motorul Analitic pot fi folosite
pentru a compune muzică, a produce grafice, și în general vor fi folositoare științei
– fapt ce s-a dovedit a fi adevărat peste 100 de ani. În urma acestei afirmații, contesa
din Lovelace a fost poreclită „profetul erei calculatoarelor”.
Articolul său a atras puțină atenție cât timp aceasta era în viață. În anii următori,
Lovelace a încercat să dezvolte diverse scheme matematice pentru a câștiga la
pariuri. Din păcate, schemele ei au eșuat și situația ei financiară s-a degradat. Ada
a murit la vârsta de 36 de ani, pe data de 27 noiembrie 1852, la Londra, din cauza
cancerului uterin.
Contribuțiile Adei Lovelace au fost descoperite abia în 1950, când notițele ei
au fost reintroduse lumii de către B.V. Bowden. Datorită acestui fapt, Ada a primit
multe premii post mortem pentru munca sa. În 1980, Departamentul American de
Apărare a numit un limbaj de programare „Ada”, după aceasta.
Popescu Adana, Clasa a XI-a B
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CE REPREZINTĂ UN LIMBAJ DE
PROGRAMARE?
Un limbaj de programare este un set bine definit de expresii și reguli (sau tehnici)
valide de formulare a instrucțiunilor pentru un computer. Un limbaj de programare are
definit un set de reguli sintactice și semantice. El dă posibilitatea programatorului să
specifice în mod exact și amănunțit acțiunile pe care trebuie să le execute calculatorul,
în ce ordine și cu ce date. Specificarea constă practic în întocmirea/scrierea programelor
necesare („programare„).
Cel mai vechi instrument programabil cunoscut omului este flautul automatic, creat
de frații Musa şi Baghdad. La începutul secolului al XIX-lea, se foloseau „programe” pentru
a controla acțiunile cutiilor muzicale, spre exemplu. Mii de limbaje de programare au fost
create de-a lungul timpului, în principal în domeniul computerelor. Majoritatea limbajelor
sunt de formă imperativă (să realizeze o secvență de operații), în timp ce altele sunt de
formă declarativă( rezultatul cerut este specificat).
Un limbaj de programare este alcătuit din două componente: sintaxă (scrisul propriuzis) şi semantica (înțelesul). Unele limbaje sunt definite de către un document specific (de
exemplu, C sau C++ sunt specificate de ISO Standard), în timp ce alte limbaje (precum Perl)
au o implementare dominant cunoscută drept „referință”.
Definiția unui limbaj de programare:
Un limbaj de programare este o platformă de scris programe, ce reprezintă specificații
ale unor instrucțiuni sau ale unui algoritm. O funcție de bază a acestor limbaje este
construirea de „maşinării abstracte”, pe când limbajul computerelor o face pe compontente
fizice (hardware). Toate limbajele de programare au elementele lor primitive, ce au rol în
descifrarea și procesarea datelor aplicate. Fiecare element este definit de către mai multe
reguli semantice sau sintactice, ce descriu structura şi înțelesul.
O suprafață a unui limbaj de programare este cunoscută sub numele de “sintaxă”.
Majoritatea limbajelor sunt textuale (folosesc doar numere sau cuvinte), pe când altele se
folosesc de grafică. Sintaxa descrie combinațiile de simboluri posibile, care formează un
program corect din acest punct de vedere.
Limbajele de programare diferă prin expresii şi prin gradul de precizie şi complexitate.
Calculatorul face exact ceea ce i se spune, şi nu poate înțelege ce a vrut programatorul, de
fapt, să zică.
Implentarea unui limbaj de programare se referă la modalitatea de a scrie în limbajul
respectiv și la execuția instrucțiunilor scrise. Programele care sunt executate direct pe
hardware (partea fizică a computerului) sunt mai rapide decât cele executate pe software.
Un limbaj de programare oferă un mecanism structurat pentru definirea datelor,
precum și operațiile sau transformările care pot fi efectuate automat pe acele date. Un
programator utilizează abstracțiile prezente în limbaj pentru a reprezenta conceptele
implicate într-un calcul. Aceste concepte sunt reprezentate ca o colecție a celor mai simple
elemente disponibile (numite primitive).
Programarea este procesul prin care programatorii combină aceste primitive pentru
a compune noi programe sau pentru a adapta cele existente unor utilizări noi sau unui
mediu în schimbare.
Sprînceană Răzvan, Clasa a XI-a A
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rin ajutorul unui model, o persoană poate conştientiza că o parte din propria sa
fiinţă este precară sau limitată, dar şi să acţioneze pentru a depăşi această stare.
Modelarea poate fi percepută drept o întâlnire ce pune în lumină calităţi pe care
persoana le posedă deja, dar care sunt activate dintr-o stare de latenţă abia în timpul
căutării, printr-o regăsire a propriei persoane pe drumul către model.
Însuşirea unui model este unul dintre obiectivele procesului educaţional, actul
educativ fiind intrinsec legat de temporalitate, presupunând o anumită perioadă de
formare şi modelare a personalităţii, rezultatele fiind proiectate în viitor.
Procesul paideic implică asumarea drept model a unui magistru, acea persoană
care încearcă să reconfigureze realul în concordanţă cu o forţă interioară, care caută
mereu alte drumuri spre cunoaştere şi pune permanent noi probleme.
În fața universului tehnologic actual, magistrul are rolul de a controla și reglementa
procesul de reconfigurare a profilului spiritual al tânărului. Astfel, pe lângă componenta
inedită a constructelor tehnice, acestea impun noi reprezentări și ritmicități interne, cât
și noi modalități de raportare la cunoaștere, la sine și la alții.
Atât discipolul, cât și formatorul acestuia trebuie să conștientizeze faptul că
pe lângă panoplia de abilități pe care le solicită noile componente tehnice, acestea
au rolul de a menține și adânci umanitatea din noi, pentru a nu altera spiritul prin
mecanizare. Noutatea tehnică are ca principal scop să vină în prelungirea naturalului și
să-l spiritualizeze, obligând în mod permanent persoana să învețe și să-l pună în situația
permanentă de a adăuga noi valori la cele vechi, ceea ce nu știe la ceea ce știe.
Fiecare dintre noi trebuie să își asume faptul că nu calitatea intrinsecă a tehnicii
contează, ci modul în care este ea folosită, având și o importantă componentă
antropologică, producând o rezonanță socială, umană și spirituală. Astfel, decantarea
unei culturi digitale produce reponderări în ceea ce privește mecanismele antrenate
în învățare, precum faptul că memoria intră în recul, dar au loc și reorientări în ceea ce
privește motivația sau obiectele învățării.
Obiectul tehnic are rolul de a fi un mediator și un facilitator între psihicul nostru și
lucrurile din jur, lumea văzută sau întrebuințată prin astfel de dispozitive capătă o nouă
valoare și o diferită consistență, iar coabitarea cu tehnicul repliază aparatul nostru mental
și receptiv în multe dintre punctele sale esențiale. Noul spațiu creat prin intermediul
mijloacelor tehnice promovează o extensie virtuală și o multiplicare a prezenței noastre
pritr-o nemaiîntâlnită ubicuitate.
Noile sisteme de conectare au și capacitatea de a accelera capacitățile
comunicaționale, imaginative sau inventive, dar le pot încetini sau stopa dacă nu sunt
utilizate într-un chip judicios și, mai ales, în mod univoc. Astfel, elevul este pus în situația
de a trece de la statutul de utilizator la cel de producător de idei, de sensuri și de trăiri,
având nevoie și de o strategie tradițională de formare a abilităților umane clasice.
Aşadar, educaţia și noile componente tehnice ocupă un rol important în edificarea
unui model formativ, cât şi în formarea personalităţii fiecărei persoane, fiind una dintre
activităţile ce are ca rol, după cum spunea Immanuel Kant „dezvoltarea în individ a
perfecţiunii de care este susceptibil”.
Antoce Sebastian, Clasa a XI-a B
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Contribuția mediului tehnic la
dezvoltarea actului paideic
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MATH.en.JEANS la Padova
Șase elevi din clasa noastră, coordonați fiind de către doamna profesor Silviana
Ionesei, formăm una dintre echipele ce vor reprezenta liceul nostru la Congresul
Internațional MATH.en.JEANS, ce va avea loc la Padova, între 27-29 martie. Asociația
gazdă promovează descoperirea aspectelor unice din matematică, prin intermediul
cercetării.
Prin luna decembrie a anului 2017, am ales, de comun acord, „Snowflakes”
dintr-o gamă variată de probleme, motivul alegerii fiind faptul că textul era captivant,
„diferit de tot ce văzusem” și presimțeam că urma să aflam lucruri noi în urma
aprofundării rezolvării și cercetării. Și așa a și fost.
Enunțul se formulează în următorul fel: „Fiecare dintre laturile unui triunghi
echilateral de latură 1 este împărțită în trei părți egale. Segmentul din mijloc este
înlocuit cu un triunghi echilateral, după care segmentul original este șters. Vom
obține astfel un poligon cu 12 laturi egale. Pentru fiecare latură în parte a poligonului
nou obținut se repetă procedura anterioară. Și asa mai departe, procedând similar,
obținem ceea ce se numește procedeu iterativ.”
Pentru a înlătura orice potențială neclaritate datorată exprimării ambiguu,
avem următoarea poză explicativă:
Atât în privința cerinței (unde trebuia să calculam
perimetrul și aria dupa un anumit număr de iterații
și să tragem o concluzie), cât și a rezolvării (unde
am folosit formulele sumei unei progresii și calcule
de bază), nu am întâlnit nimic nou, ieșit din comun.
Adevărata frumusețe a problemei am descoperit-o
când am început să cercetăm ce se află în spatele ei,
pe ce baze a fost creată.
Așadar, am descoperit noțiunea de fractal, care se
definește ca fiind o formă geometrică netedă, cu
frontieră neregulată, ce poate fi divizată în părți
iar fiecare dintre aceste părți fiind o copie la scară

redusă a întregului original.
Aplicațiile acestor fractali în viața de zi cu zi sunt surprinzătoare dar totuși
se bazează pe lucruri simple, găsite în domenii precum astronomie, informatică,
mecanica fluidelor, medicină, chiar și în natură. Ramurile de ferigi, broccoli-ul
Romanesco, fulgerele, rețeaua neuronală, evoluția unui preț din economie, păpușile
matrioska par să nu aibă nici o legătură evidentă între ele la prima vedere – ceea ce
le leagă, totuși, este faptul ca toate au comportament fractalic.
De asemenea, fractalii au inspirat numeroși artiști să creeze lucrări după această
geometrie estetică, iar reacția pozitivă a publicului se datorează repetării unui anumit
model, considerant satisfăcător din punct de vedere vizual.
Echipa MATH.en.JEANS, formată din:
Manea Andreea, Popa Alexia, Apostol Lucia,
Gurlui Octavian, Al-Deiri Nadine, Ani Maria
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PREMIILE NOASTRE

Rezultatele obținute la olimpiadele şi concursurile
internaţionale, naţionale şi judeţene

DISCIPLINE ȘTIINȚIFICE
REZULTATE LA CONCURSURI INTERNAŢIONALE
în anul şcolar 2017 – 2018
(rezultate înregistrate până la data de 23 martie 2018)

Nr.
crt.

Numele si prenumele
elevului

Cls.

Premiul

Profesor
coordonator

Concursul

Data și
locul
desfășurării

1

STOICA GEORGE
IOAN

8A

Premiul al II-lea
la juniori
(227 de participanți din 15 țări)

Zanoschi
Adrian

European
Mathematical Cup

2

TUCHILUȘ VLAD

11B

Premiul al III-lea
la seniori
(147 de participanți din 15 țări)

Zanoschi
Adrian

European
Mathematical Cup

decembrie
2017,
București,
România
decembrie
2017,
București,
România

ELEVI CALIFICAȚI LA OLIMPIADELE NAȚIONALE

Nr.
crt.
1

în anul școlar 2017 – 2018
(rezultate înregistrate până la data de 23 martie 2018)
Cls.

Premiul M.E.N.C.Ș.

PETRIȘ RUSALIM
ANTONIU

12B

calificat la
Olimpiada Națională

Enacache Gabriel
Cianga Mihaela

6B

4

STOICA GEORGE IOAN

8A

5

LEFTER LUCIA MARIA

8A

6

TUCHILUȘ VLAD

11B

7

MORARIU RĂZVAN
ANDREI
ANTOHI ROBERT

11B

DUMITRAȘ MATEI
TEODOR
BULACOVSCHI THEODOR
OCTAVIAN

7B

calificată la
Olimpiada Națională
calificat la
Olimpiada Națională
calificat la
Olimpiada Națională
calificată la
Olimpiada Națională
calificat la
Olimpiada Națională
calificat la
Olimpiada Națională
calificat la
Olimpiada Națională
calificat la
Olimpiada Națională
calificat la
Olimpiada Națională

Baghiu Ciprian

3

COSTAN CATHERINE
TEODORA
MATEI MARCEL RAREȘ

2

8
9
10

Numele şi prenumele elevului

6C

11B

7A

Profesor
coordonator

Disciplina/
Olimpiada

Lingvistică

“Solomon Marcus”
(Limba română +
matematică)

Matematică

Anton Ioana

Matematică

Zanoschi Adrian

Matematică

Zanoschi Adrian

Matematică

Zanoschi Adrian

Matematică

Zanoschi Adrian

Matematică

Zanoschi Adrian

Matematică

Apetrei Anca
Mihaela
Foca Mirela

Fizică
Fizică

-1-
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11
12
13
14
15
16

OSTOPOVICI RAREȘ
MIHAI
RUSU GEORGE
CONSTANTIN
LUCHIAN COSTIN
FLORIN
BALAȘA IULIA MARIA

10C

MARINESCU NAOMI
NICOLETA
DIMITRIU MARIA
CORINA

8E

8A
11B
8D

9B
10A

18

MOLDOVANU
CONSTANTIN EDUARD
TURCULEȚ DARIA

19

NEGĂU DIMITRIE HORIA

11C

20

VAMEȘU CĂLIN GEORGE

10C

21

SOLOMON BIANCA ELENA

11B

22

DARABANĂ RAREȘ
CRISTIAN
BULACOVSCHI THEODOR
OCTAVIAN
IONCIOAIA CĂLIN

5E

17

23
24

11A

7A
7B
8A

26

GRUMĂZESCU GEORGE
OCTAVIAN
BOLFĂ ALEXANDRU

27

ANTOHI ROBERT

11B

25

9B

calificat la
Olimpiada Națională
calificat la
Olimpiada Națională
Mențiune de Onoare-S.R.F.
calificată la
Olimpiada Națională
calificată la
Olimpiada Națională

calificată la Olimpiada Națională
(retrasă de la ON Chimie
pentru ON Lb. română)

calificat la
Olimpiada Națională
calificată la
Olimpiada Națională
calificat la
Olimpiada Națională
calificat la
Olimpiada Națională
calificată la
Olimpiada Națională
calificat la
Olimpiada Națională
calificat la
Olimpiada Națională
calificat la
Olimpiada Națională
calificat la
Olimpiada Națională
calificat la
Olimpiada Națională
calificat la
Olimpiada Națională

-2-

90

Perjoiu Rodica

Fizică

Apetrei Anca
Mihaela
Țura Mihaela
Brânză Cristina
Cozma Jeanina

Fizică
Astronomie și
astrofizică
Chimie

Cozma Jeanina

Chimie

Cozma Jeanina

Chimie

Sorohan Vasile

Chimie

Iftode Daniela

Chimie

Imbria Adina

Biologie

Iancu Simona

Geografie

Iancu Simona

Geografie

Neagu Lucian

Informatică

Neagu Lucian

Informatică

Miron Lucia

Informatică

Miron Lucia

Informatică

Hadâmbu Stelian

Informatică

Miron Lucia

Informatică

OLIMPIADE ȘCOLARE
în anul școlar 2017 – 2018
etapa județeană

(rezultate înregistrate până la data de 23 martie 2018)

A. OLIMPIADE PE DOMENII/ DISCIPLINE DE STUDII
OLIMPIADA DE MATEMATICĂ
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Numele si prenumele elevului
Giurcanu Theodor
Oniciuc Daria
Mustață Tudor
Moruzzi Maria
Balan Alexandru
Boicu Cezar
Pârvan Bianca Andreea
Ungureanu Ștefania
Lascăr Robert
Vârlam Andra
Boicu Călin
Zaborilă Maria
Drăgan Alexia
Munteanu Sonia
Vasilachi Ana Maria
Lihet Briana
Donose Ioana
Pascal Daria
Rotaru Sabin Andrei
Hanus Sabina
Șchiopu Luca
Sîrghi-Palaghiu Codrin
Costan Catherine Teodora
Matei Marcel Rareș
Sârghi Maria Alexandra
Livadaru Mihail
Cazamir Mara Andreea
Perianu Andrei Tudor
Braharu Bianca
Hușleag Gabriel
Albert Alexia
Nechifor Emanuela Ioana
Grigoraș Ioana Daria
Sandu Dragoș
Nichifor Ștefana-Luiza
Lupu Cosette
Dimitriu Alexandra Cristina
Aldea Alexandra Maria
Cristea Radu
Țîlică Amalia

Clasa

Premiul

Profesor coordonator

5B
5B
5B
5B
5A
5D
5B
5B
5B
5B
5D
5D
5B
5B
5A
5B
5A
5A
5E
5A
5A
5A
6B
6C
6B
6C
6C
6B
6B
6C
6B
6B
6B
6B
6A
7
7
7
7
7

II
II
III
III
III
III
III
III
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
I
I
II
II
II
III
III
III
M
M
M
M
M
III
III
M
M
M

Zanoschi Adrian
Zanoschi Adrian
Zanoschi Adrian
Zanoschi Adrian
Ionesei Silviana
Baghiu Ciprian
Zanoschi Adrian
Zanoschi Adrian
Zanoschi Adrian
Zanoschi Adrian
Baghiu Ciprian
Baghiu Ciprian
Zanoschi Adrian
Zanoschi Adrian
Ionesei Silviana
Zanoschi Adrian
Ionesei Silviana
Ionesei Silviana
Capraru Irina
Ionesei Silviana
Ionesei Silviana
Ionesei Silviana
Baghiu Ciprian
Anton Ioana
Baghiu Ciprian
Anton Ioana
Anton Ioana
Baghiu Ciprian
Baghiu Ciprian
Anton Ioana
Baghiu Ciprian
Baghiu Ciprian
Baghiu Ciprian
Baghiu Ciprian
Precupanu Codrin
Ionesei Silviana
Ionesei Silviana
Nechita Remus
Ionesei Silviana
Nechita Remus

-3-

Calificare la
O.N.

O.N.
O.N.

91

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

Bândac Mara Georgiana
Stoica George
Lefter Lucia Maria
Cojocariu Daniela Ioana
Costârnache Rareș Ștefan
Chirilă Tudor
Sălceanu Andrei
Zaharia Medeea Maria
Condurat Vlad Bogdan
Grumăzescu George Octavian
Gall Ștefania
Manole Maria

7
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
9

M
I
I
III
M
M
M
M
M
M
M
M

53

Bojoi Cristian

10

II

54
55
56
57
58
59

Ioniță Ana Andreea
Tuchiluș Vlad
Morariu Răzvan Andrei
Antohi Robert
Popa Alexia Theodora
Căunii Andra Maria

10
11
11
11
11
12

M
I
II
II
M
M

Ionesei Silviana
Zanoschi Adrian
Zanoschi Adrian
Zanoschi Adrian
Zanoschi Adrian
Zanoschi Adrian
Zanoschi Adrian
Zanoschi Adrian
Zanoschi Adrian
Zanoschi Adrian
Zanoschi Adrian
Anton Ioana
Ionescu Silviana
Anton Ioana
Cianga Mihaela
Zanoschi Adrian
Zanoschi Adrian
Zanoschi Adrian
Ionesei Silviana
Anton Ioana

O.N.
O.N.

O.N.
O.N.
O.N.

OLIMPIADA DE CHIMIE
Nr.
crt.
1
2
3
4

Balașa Iulia Maria
Marinescu Naomi Nicoleta
Lefter Lucia Maria
Zaharia Medeea Maria

8D
8E
8A
8A

Profesor
coordonator
Cozma Geanina
Cozma Geanina
Sorohan Vasile
Sorohan Vasile

5

Dimitriu Maria Corina

9A

Cozma Geanina

6
7
8
9
10
11
12
13

Găină Paul Sergiu
Moldovanu Constantin Eduard
Ilie Tudor Alexandru
Leonte Bianca Florina
Turculeț Daria
Gafițanu Cristian
Nemțanu Ștefan
Petriș Rusalim Antoniu

9A
10A
10B
10B
11B
11C
11B
12B

Iftode Daniela
Sorohan Vasile
Iftode Daniela
Iftode Daniela
Iftode Daniela
Sorohan Vasile
Iftode Daniela
Iftode Daniela

Numele si prenumele elevului

Clasa

Premiul

Calificare la O.N.
O.N.
O.N.
O.N.

(retras pentru
ON Lb. română)

O.N.
O.N.

OLIMPIADA DE BIOLOGIE
OLIMPIADA DE FIZICĂ
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Numele si prenumele elevului
Costan Catherine Teodora
Matei Marcel Rareș
Nichifor Ștefana Luiza
Cazamir Mara Andreea
Ioniță Maria Alexandra
Dumitraș Matei Teodor
Bulacovschi Theodor Octavian
Gavrilaș Luca
Bândac Mara Georgiana
Butnariu Cristina
Dimitriu Alexandra Cristina
Oniciuc Nicoleta
Rusu George Constantin
Zaharia Medeea Maria
Ostopovici Rareș Mihai
Ioniță Ana Andreea
Ilie Tudor Alexandru
Luchian Costin Florin

Clasa

Premiul

Profesor coordonator

6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
7
7
8
8
10
10
10
11

III
M
M
M
M
I
I
III
III
M
M
M
I
III
I
III
M
M

Foca Mirela
Galer Sorin
Aruxandei Mădălina
Galer Sorin
Foca Mirela
Apetrei Anca Mihaela
Foca Mirela
Foca Mirela
Apetrei Anca Mihaela
Apetrei Anca Mihaela
Apetrei Anca Mihaela
Apetrei Anca Mihaela
Apetrei Anca Mihaela
Apetrei Anca Mihaela
Perjoiu Rodica
Foca Mirela
Foca Mirela
Țura Mihaela

Calificare la
O.N.

1

Numele si prenumele elevului
Luchian Costin Florin

Clasa

Premiul

11

II

Profesor
coordonator
Țura Mihaela
Brânză Cristina

Numele si prenumele elevului
Ivașcu Tudor
Bodnărescu Maria
Negău Dimitrie Horia
Gafițanu Cristian
Gafițianu Alexandru

O.N.
O.N.

O.N.
O.N.

OLIMPIADA DE ASTRONOMIE ȘI ASTROFIZICĂ
Nr.
crt.

Nr.
crt.
1
2
3
4
5

Calificare la O.N.

Clasa

Premiul

Profesor coordonator

7
10
11
11
11

M
M
I
II
III

Imbria Adina
Imbria Adina
Imbria Adina
Imbria Adina
Imbria Adina

Calificare la
O.N.
O.N.

OLIMPIADA DE GEOGRAFIE
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Numele si prenumele elevului
Crupa Andrei
Baciu Dorothea
Gustă Adriana Georgiana
Lazăr Ilinca
Nastasă Ștefan Alexandru
Bulacovschi Ana Maria
Sîncu Amalia Georgiana
Vameșu Călin George
Fîntînaru Călin Ștefan
Bercea Ana Maria
Mănoiu Teodor
Solomon Bianca Elena
Safta Romano Maria
Chiriță Iulia Elena
Sîncu Andrei Eduard

Clasa

Premiul

Profesor coordonator

8
8
9
9
9
9
9
10
10
10
10
11
11
11
11

II
II
III
M
M
M
M
I
II
M
M
I
II
III
III

Iancu Simona
Iancu Simona
Iancu Simona
Iancu Florin
Iancu Florin
Iancu Florin
Iancu Simona
Iancu Simona
Iancu Florin
Iancu Florin
Iancu Florin
Iancu Simona
Iancu Simona
Iancu Simona
Iancu Simona

Calificare la
O.N.

O.N.

O.N.

O.N.

92

93
-4-

-5-

OLIMPIADA DE INFORMATICĂ
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Numele si prenumele elevului

Clasa

Premiul

Profesor coordonator

Darabană Rareș Cristian
Nichifor Ștefana Luiza
Bulacovschi Theodor Octavian
Ioncioaia Călin
Grumăzescu George Octavian
Chirilă Tudor
Bolfă Alexandru
Năstase Ștefan Alexandru
Iftode Vlad George
Tamaș Luca Ștefan
Țăbârnă Andrei Alexandru
Antohi Robert
Tuchiluș Vlad
Căprariu Alin Paul

5E
6A
7A
7B
8A
8A
9B
9B
9A
9A
9A
11B
11B
12C

I
M
II
III
M
M
I
III
M
M
M
I
III
M

Neagu Lucian
Neagu Lucian
Neagu Lucian
Miron Lucia
Miron Lucia
Miron Lucia
Hadâmbu Stelian
Hadâmbu Stelian
Miron Lucia
Miron Lucia
Miron Lucia
Miron Lucia
Miron Lucia
Miron Lucia

Calificare la
O.N.
O.N.

20
21

Baban Gabriela
Manole Maria

12
9

22

Dimitriu Maria Corina

9

O.N.
O.N.
O.N.

OLIMPIADA DE LINGVISTICĂ „Solomon Marcus”
Secțiunea de antrenament „± POEZIE” (cls. V-VI)
Secțiunea de exercițiu (cls. VII-VIII)
Secțiunea de performanță (cls. IX-XII)

Numele si prenumele
elevului

Cls.

Secțiunea

Pre
miul

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Braharu Bianca
Cazamir Mara Andreea
Pârvan Bianca Andreea
Ioniță Maria Alexandra
Sîrghi Maria Alexandra
Costan Catherine Teodora
Munteanu Bogdana
Giurcanu Theodor
Sârcu Eliza Maria
Ionescu Iustina
Moruzzi Maria
Grosu Sînziana
Dimitriu Alexandra Cristina
Pușcașu David
Lupu Cosette
Aldea Alexandra
Țîlică Amalia

6
6
5
6
6
6
5
5
6
6
5
8
7
7
7
7
7

antrenament
antrenament
antrenament
antrenament
antrenament
antrenament
antrenament
antrenament
antrenament
antrenament
antrenament
exercițiu
exercițiu
exercițiu
exercițiu
exercițiu
exercițiu

II
III
M
M
M
M
M
M
M
M
M
III
M
M
M
M
M

18

Petriș Rusalim Antoniu

12

performanță

II

94

Nedelcu Mara

10

Enacache Gabriel
Bozdoro Adriana
Zaharia MihaiCezar

M

Cianga Mihaela
Anton Ioana
Precupanu
Codrin

Nr.
crt.

O.N.

1

Numele si
prenumele elevului
Luchian Costin
Florin

Cls.

Premiul

11

M

Profesor
coordonator
Geografie

Profesor
coordonator
Fizică

Profesor
coordonator
Chimie

Profesor
coordonator
Biologie

Iancu
Simona

Țura
Mihaela

Iftode
Daniela

Lesovici
Marietta

Calificare
la O.N.

O.N.

REZULTATE OBŢINUTE LA ALTE CONCURSURI ŞCOLARE

Nr.
crt.

19

M
M

OLIMPIADA DE ȘTIINȚELE PĂMÂNTULUI

B. OLIMPIADE INTERDISCIPLINARE

performanță

performanță
performanță
performanță

III

Profesor
coordonator
Limba română
Doboș Mihaela
Chirilă Mariana
Doboș Mihaela
Doboș Mihaela
Doboș Mihaela
Doboș Mihaela
Doboș Mihaela
Doboș Mihaela
Chirilă Mariana
Chirilă Mariana
Doboș Mihaela
Chirilă Mariana
Doboș Mihaela
Doboș Mihaela
Doboș Mihaela
Grumeza Diana
Grumeza Diana
Enacache
Gabriel
Doboș Mihaela

în anul şcolar 2017 – 2018
(rezultate înregistrate până la data de 23 martie 2018)

A. CONCURSURI PE DOMENII/ DISCIPLINE DE STUDII
Profesor
coordonator
Matematică
Baghiu Ciprian
Anton Ioana
Zanoschi Adrian
Baghiu Ciprian
Baghiu Ciprian
Baghiu Ciprian
Zanoschi Adrian
Zanoschi Adrian
Anton Ioana
Anton Ioana
Zanoschi Adrian
Nechita Remus
Ionesei Silviana
Ionesei Silviana
Ionesei Silviana
Nechita Remus
Nechita Remus
Cianga
Mihaela
Ionesei Silviana
Anton Ioana

Calificare la
O.N.

MATEMATICĂ
2017 Mathematical Danube Competition
28 octombrie 2017, Călărași
Nr.
crt.
1

Numele şi prenumele elevului
Tuchiluș Vlad

Cls

Premiul

Profesor coordonator

11B

locul 20-21
din 45 concurenți

Zanoschi Adrian

Concursul Interjudeţean de Matematică „Cristian S. Calude”
4 noiembrie 2017, Galați
Nr.
Numele şi prenumele elevului
crt.
1 Stoica George Ioan
O.N.

Cls

Premiul

Profesor coordonator

8A

Premiul al III-lea
Mențiune

Zanoschi Adrian
Ionesei Silviana
Anton Ioana Cătălina

2

Bojoi Cristian

10A

3

Antohi Robert

11B

4

Tuchiluș Vlad

11B

-6-

Premiul I
punctaj maxim
Premiul I
punctaj maxim

Zanoschi Adrian
Zanoschi Adrian

95
-7-

2
Concursul Interjudeţean de Matematică „Speranțe Olimpice”
4 noiembrie 2017, Pașcani
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Numele şi prenumele elevului
Musteață Tudor
Giurcanu Teodor
Oniciuc Daria Sofia
Pârvan Bianca Andreea
Drăgan Alexia
Pascal Daria
Sârghi Codrin
Vasilachi Ana-Maria
Livadaru Mihail
Matei Marcel Rareș
Dumitrică David

Cls

Premiul

Profesor coordonator

5B
5B
5B
5B
5B
5A
5A
5A
6C
6C
6C

III
III
M
M
M
M
M
M
II
M
M

Zanoschi Adrian
Zanoschi Adrian
Zanoschi Adrian
Zanoschi Adrian
Zanoschi Adrian
Ionesei Silviana
Ionesei Silviana
Ionesei Silviana
Anton Ioana
Anton Ioana
Anton Ioana

Cls

Premiul

Profesor coordonator

11B

I

Zanoschi Adrian

Concursul Interjudeţean de Matematică „Octav Onicescu”
11 noiembrie 2017, Botoșani
Nr.
Numele şi prenumele elevului
crt.
1 Tuchiluș Vlad

American Mathematics Competitions 8 – Olimpiada S.U.A.
8,14 noiembrie 2017
AMC 8 results
Nr.
Numele şi prenumele
crt.
elevului
1 Lefter Lucia Maria
2 Cojocariu Daniela
3 Stoica George Ioan
4 Pârvan Bianca Andreea
5 Dumitraș Matei
Notă:

Cls
8A
8A
8A
5B
7A

Locul

national award
codes:

Profesor coordonator

D
D
H
C
D

Calificat
AIME

Zanoschi Adrian
Zanoschi Adrian
Zanoschi Adrian
Zanoschi Adrian
Ionesei Silviana

AMC 8 national award codes:
G = section 1st place (gold)=Premiul I, S = section 2nd place (silver)=Premiul al II-lea, B = section 3rd place
(bronze) =Premiul al III-lea, W = School winner, T = School team member,
D = Honor Rolle of Distinction Certificat (for scoring in top 1% on de AMC8),
H = Honor Rolle Certificat (for scoring in top 5% on de AMC8),
M = achievement roll, 6th grade or below and score >= 15
C = Certificate of Achievement (for students in grade 6 or below for outstanding performance on the
performance on the AMC8)

Concursul Național de Matematică „Laurențiu Panaitopol”
18 noiembrie 2017, București
Nr.
Numele şi prenumele elevului
crt.
1 Stoica George Ioan

Cls

Premiul

Profesor coordonator

8A

II

Zanoschi Adrian

96

Morariu Răzvan Andrei

Zanoschi Adrian

Concursul Internațional „Memorialul David Hrimiuc”, ediția a XVI-a
17-19 noiembrie 2017, Gura Humorului
Nr.
Numele şi prenumele elevului
crt.
1 Livadaru Mihail

Cls

Premiul

Profesor coordonator

6C

I

Anton Ioana

Premiul

Profesor coordonator

Concursul Naţional de Matematică Lumina Math
noiembrie 2017
Nr.
crt.

Numele şi prenumele elevului

Cls

1

Stoica George Ioan

8A

2
3
4
5

Pârvan Bianca Andreea
Drăgan Alexia
Mustață Tudor
Lihet Briana

5B
5B
5B
5B

Premiul I,
tabără
Premiul al II-lea
Premiul al II-lea
Premiul al III-lea
Premiul al III-lea

Cls

Premiul

Profesor coordonator

8A

Medalie de bronz

Zanoschi Adrian

Zanoschi Adrian
Zanoschi Adrian
Zanoschi Adrian
Zanoschi Adrian
Zanoschi Adrian

Concursul Național Stelele Matematicii 2017
9 decembrie 2017, București
Nr.
Numele şi prenumele elevului
crt.
1 Stoica George Ioan

Concursul Interjudețean de Matematică „Tinere speranțe” – ediția a XIII
15-16 decembrie 2017, Baia Mare
Nr.
crt.
1
2

Numele și prenumele elevului
Livadaru Mihail
Matei Marcel Rareș

Cls.

Premiul

Secțiunea

Profesor coordonator

6C
6C

I
M

proba individuală
proba individuală

Anton Ioana
Anton Ioana

American Mathematics Competitions, AMC 10 B – Olimpiada S.U.A.
14 martie 2018
AMC 10 B results
Nr. Numele şi prenumele
crt.
elevului

Cls

1
2
3
4
5
6
7

Lefter Lucia Maria
Stoica George Ioan
Ioniță Ana Andreea
Grumăzescu George
Ostopovici Rareș Mihai
Cojocariu Daniela
Bojoi Cristian

8
8
10
8
10
8
10

8
9

Istrate Tudor
Neacșa Matei

10
10

Locul

Punctaj

Profesor
coordonator

Calificat
AIME

D, C

97,5
87,0
82,5
79,5
70,5
69,0
69,0

Zanoschi Adrian
Zanoschi Adrian
Cianga Mihaela
Zanoschi Adrian
Anton Ioana
Zanoschi Adrian
Ionesei Silviana
Anton Ioana
Cianga Mihaela
Anton Ioana

qualifier
qualifier

national
award codes:

64,5
61,5
-9-

-8-

locul 10
din 32 concurenți

11B

97

10
11
12
13

Luca Ștefan
Manole Maria
Iftene Tudor
Iftode Vlad

9
9
9
9

58,5
54,0
51,0
49,5

Căpraru Irina
Anton Ioana
Căpraru Irina
Căpraru Irina

FIZICĂ
Concursul Naţional de fizică On-line PHI – 2018
21.01.2018

Notă:
AMC 10B national award codes:
W = Winner, T = Team Member
C = Young Student Certificate of Achievement (for students in grade 8 or below for their score of 90 or above on the
American Mathematics Contest 10), D = Honor Roll of Distintion Pin, G = Gold Medal, S = Silver Medal, B = Bronze
Medal, H = Certificate of Distintion (for their superior performance on American Mathematics Contest 10 and for qualifying
to compete in the American Invitational Mathematics Examination), A = AIME Qualifier

American Mathematics Competitions 2016, AMC 10 A - Olimpiada S.U.A. – elevi participanți din
35 țări, 14 martie 2018
AMC 12 B results
Nr.
Numele şi
crt. prenumele elevului

Cls

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11B
11B
11B
11B
11B
11B
12A
11B
11B
11B

Tuchiluș Vlad
Antohi Robert
Morariu Răzvan
Luchian Costin
Antoce Sebastian
Turculeț Daria
Anghel Florin
Olariu Maria
Popescu Theodora
Zahariuc Vlad

Locul

Punctaj

Profesor
coordonator

Calificat
AIME

D, A
D, A

114,0
108,0
96,0
75,0
73,5
61,5
48,0
45,0
43,5
30,0

Zanoschi Adrian
Zanoschi Adrian
Zanoschi Adrian
Zanoschi Adrian
Zanoschi Adrian
Zanoschi Adrian
Anton Ioana
Zanoschi Adrian
Zanoschi Adrian
Zanoschi Adrian

qualifier
qualifier

national award
codes:

Notă:
AMC 10 national award codes:
W = Winner, T = Team Member, C = Young Student Certificate of Achievement, D = Honor Roll of Distintion Pin,
G = Gold Medal, S = Silver Medal, B = Bronze Medal, H = Certificate of Distintion, A = AIME Qualifier

American Invitational Matematics Exam (AIME School) – Olimpiada S.U.A.
(AIME reprezintă etapa finală a Olimpiadei de matematică a Statelor Unite ale Americii)
21 martie 2018
AIME results
Nr.
Numele şi prenumele
crt.
elevului

Cls

1

Tuchiluș Vlad

11B

2

Antohi Robert

11B

3

Lefter Lucia Maria

8A

4

Stoica George

8A

Punctaj

Obs.

Profesor
coordonator

pentru primii 5% dintre
participanții la AMC12
pentru primii 5% dintre
participanții la AMC12
pentru primii 2,5% dintre
participanții la AMC10

Zanoschi Adrian

pentru primii 2,5% dintre
participanții la AMC10

Zanoschi Adrian

Zanoschi Adrian
Zanoschi Adrian

Concursul, înregistrat în calendarul MENCŞ, e organizat de Centrul Regional pentru Tineri
Capabili de Performanţă Iaşi, în colaborare cu Facultatea de Fizică şi Centrul Regional de
Învăţământ la Distanţă din cadrul Universităţii “Al. I. Cuza” Iași, în domeniul dezvoltării și
utilizării de software educațional, tehnologii informatice și a tehnologiilor educaționale moderne.
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Numele si prenumele elevului
Matei Marcel Rareș
Nechifor Emanuela Ioana
Ioniță Maria Alexandra
Grigoraș Ioana Daria
Costan Catherine Teodora
Grecu Aida Nicoleta
Sârghi Maria Alexandra
Palade Roxana Teodora
Nichifor Ștefana Luiza
Bulacovschi Theodor Octavian
Butnariu Cristian
Dumitraș Matei Teodor
Dumitriu Alexandra Cristina
Bândac Mara Georgiana
Munteanu Delia
Lupu Cosette Ioana
Robilă Matei
Ivașcu Tudor
Bercu Mălina Alexandra
Secrieru Lorelai
Țîlică Amalia
Agavriloaei Mihai Codrin
Oniciuc Nicoleta
Zaharia Medeea Maria
Rusu George Constantin
Tamaș Luca Ștefan
Ostopovici Rareș Mihai
Bojoi Cristian
Luchian Costin Florin

Cls

Premiul

Profesor coordonator

6
6
6
6
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
8
8
9
10
10
11

I
I
II
II
II
III
III
M
M
I
II
II
III
III
III
III
III
M
M
M
M
M
M
II
M
M
I
III
M

Galer Sorin
Foca Mirela
Foca Mirela
Foca Mirela
Foca Mirela
Aruxandei Mădălina
Foca Mirela
Aruxandei Mădălina
Aruxandei Mădălina
Foca Mirela
Apetrei Anca
Apetrei Anca
Apetrei Anca
Apetrei Anca
Apetrei Anca
Apetrei Anca
Apetrei Anca
Foca Mirela
Aruxandei Mădălina
Galer Sorin
Foca Mirela
Apetrei Anca
Apetrei Anca
Apetrei Anca
Apetrei Anca
Perjoiu Rodica
Perjoiu Rodica
Țura Mihaela
Țura Mihaela

Cls

Premiul

Profesor coordonator

10

M

Perjoiu Rodica

Concursul Interjudețean Profizica
25.11.2017, organizat de I.S.J. Vaslui
Nr.
crt.
1

Numele si prenumele elevului
Ostopovici Rareș Mihai

Tabăra de Fizică și Astronomie Voroneț – înscrisă în calendarul MENCȘ împreună cu cele două
concursuri:

98

99
- 10 -

- 11 -

2–5.02.2018, organizat de I.S.J. Suceava, I.S.J. Iaşi, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava, Facultatea
de Fizică Iaşi și Societatea Ştiinţifică „Cygnus” – centru UNESCO, în cadrul Taberei naţionale de fizică,
astronomie şi astrofizică „Marin Dacian Bica”, Voroneț, jud. Suceava
Concursul Naţional de fizică „MARIN DACIAN BICA” (astronomie și astrofizică)
Nr.
crt.
1
2

Numele si prenumele elevului
Drobotă Lucian Alexandru
Ostopovici Rareș Mihai

Cls

Premiul

Disciplina

6
10

M
I

astronomie
fizică

Profesor
coordonator
Galer Sorin
Perjoiu Rodica

CHIMIE
Concursul de Chimie „Academician CRISTOFOR SIMIONESCU”– etapa regională, ediția a III-a
18.11.2017, organizat de Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului (FICPM)
Nr.
crt.

Numele si prenumele elevului

Cls

Premiul

Profesor coordonator

1

Lefter Lucia Maria

8

II

Sorohan Vasile

2

Marinescu Naomi Nicoleta

8

II

Cozma Jeanina

3

Sălceanu Andrei

8

M

Sorohan Vasile

4

Zaharia Medeea Maria

8

M

Sorohan Vasile

5

Dimitriu Maria Corina

9

I

Cozma Jeanina

6

Găină Paul Sergiu

9

II

Iftode Daniela

7

Manole Maria

9

III

Cozma Jeanina

8

Dumitraș Mihai Andrei

9

III

Cozma Jeanina

9

Moldovanu Constantin Eduard

10

II

Sorohan Vasile

10

Ilie Tudor Alexandru

10

M

Iftode Daniela

11

Turculeț Daria

11

I

Iftode Daniela

12

Gafițanu Cristian

11

II

Sorohan Vasile

13

Negău Dimitrie Horia

11

III

Sorohan Vasile

14

Nemțanu Ștefan

11

III

Iftode Daniela

15

Tanasă Andra Diana

11

III

Iftode Daniela

16

Petriș Rusalim Antoniu

12

I

Iftode Daniela

1
2
3
4
5
6
7

Darabană Rareș Cristian
Gavrilaș Luca
Ioncioaia Călin
Bulacovschi Theodor Octavian
Grumăzescu George
Chirilă Tudor
Cîrstean Paul

5E
7A
7B
7A
8A
8A
8A

I
I
I
II
II
III
M

Neagu Lucian
Neagu Lucian
Miron Lucia
Neagu Lucian
Miron Lucia
Miron Lucia
Miron Lucia

B. CONCURSURI INTERDISCIPLINARE
Concursul interdisciplinar matematică-fizică-științe „Henri Coandă” pentru clasele IV – VIII,
ediția a IX-a (lucrare scrisă individuală) din cadrul proiectului „Performanța în universul științelor–
perspectivă interdisciplinară” cuprins in CAER 2018
3 martie 2018, organizat de ColegiulNațional „Garabet Ibrăileanu” Iași
Nr.
Numele şi prenumele
Cls Premiul
Profesor coordonator
Profesor coordonator
crt.
elevului
matematică
fizică / ştiinţe
1
Balan Alexandru
5
M
Ionesei Silviana
2
Apetrei Anca
Dumitraș Matei Teodor
7
M
Ionesei Silviana
3
Apetrei Anca
Bândac Mara Georgiana
7
M
Ionesei Silviana
4
Apetrei Anca
Butnariu Cristina
7
M
Ionesei Silviana
5
Apetrei Anca
Lupu Cosette Ioana
7
M
Ionesei Silviana
6
Apetrei Anca
Cristea Radu
7
M
Ionesei Silviana
7
Apetrei Anca
Cozma Alexia Maria
7
M
Ionesei Silviana
8
Apetrei Anca
Munteanu Delia
7
M
Ionesei Silviana
9
Apetrei Anca
Stoica George
8
I
Zanoschi Adrian
10 Cojocariu Daniela Ioana
Apetrei Anca
8
II
Zanoschi Adrian
11 Gall Ștefania
Apetrei Anca
8
M
Zanoschi Adrian
12 Rusu George Constantin
Apetrei Anca
8
M
Zanoschi Adrian

INFORMATICĂ
Concursul Interdisciplinar „Urmașii lui Moisil” pentru clasele V – VIII, ediția a XIII-a
21 ianuarie 2018, organizat la Liceul de Informatică „Grigore Moisil” Iași – proba de informatică
Nr.
crt.

Numele si prenumele elevului

Cls

Premiul

Profesor coordonator
- 13 -

100
- 12 -
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„Smart drugs”
https://blog.bulletproof.com/13-nootropics-to-unlock-your-true-brain/
http://www.nootropicsinfo.com/smart-drugs/
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ASTRONOMIE

„Steroizii, otrava din spatele unui trup sculptat”

„Elon Musk și misiunile SpaceX”

http://www.descopera.ro/sporturi/4725620-steroizii-otrava-din-spatele-unui-trup-de-zeu
https://ro.wikipedia.org/wiki/Steroid
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BIOLOGIE

FIZICĂ
„Energia picăturilor de ploaie”

„Apa în organismul uman”

http://www.cunoastelumea.ro/picaturile-de-ploaie-transformate-in-energie-electrica-cu-ajutorul-unor-panouri-similare-celor-solare/
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„Avioanele cu reacție”

„Genetica într-o lume nouă”
https://www.theguardian.com/science/2017/dec/14/leap-forward-towards-gene-therapy-cure-for-haemophilia-a
https://ghr.nlm.nih.gov/primer/therapy/genetherapy
Cartea „In the Blood: God, genes and destiny” de Steve Jones

CHIMIE
„Aditivii alimentari, otrava cel mai greu de evitat?”
http://www.sfatulmedicului.ro/Alimentatia-sanatoasa/aditivii-alimentari_1515
https://ro.wikipedia.org/wiki/Aditiv_alimentar
http://www.naturalmall.ro/aditivii_alimentari.pdf
„Ce trebuie să știm despre unele metode controversate de slăbit?”
http://adevarul.ro/sanatate/medicina/5-mituri-despre-pastilele-slabit-1_50bd3e7e7c42d5a663c8f3ed/index.html
http://www.csid.ro/diet-sport/dieta-si-nutritie/shake-urile-proteice-intre-mit-si-adevar-11788932/
http://adevarul.ro/sanatate/medicina/atentie-ceaiurile-slabit-1_50acfac97c42d5a6638d022a/index.html
http://www.slabestecuserban.ro/shake-urile-cu-proteine-te-ajuta-sa-pierzi-greutate/
http://www.pro2.ro/stiri/sunt-pastilele-de-slabit-periculoase-pentru-sanatate-afla-adevarul.html
„Petru Poni, părintele chimiei minerale”
https://ro.wikipedia.org/wiki/Petru_Poni
http://eualegromania.ro/2015/11/15/petru-poni-fondatorul-scolii-romanesti-de-chimie-parintele-chimiei-minerale/
http://www.unitischimbam.ro/petru-poni/
http://www.agendadeiasi.ro/Cultura/personalitati-ale-iasului-8-petru-poni.html
https://lupuldacicblogg.wordpress.com/2014/07/10/foto-lacrimile-privite-la-microscop-dezvaluie-un-fapt-surprinzator/
„Substanțele chimice din medicamente”
https://ro.wikipedia.org/wiki/Medicament
http://www.referatele.com/referate/chimie/online2/Chimia-Medicamentelor---medicamente-sintetice-referatele-com.php
https://biblioteca.regielive.ro/referate/farmacie/medicamentele-si-efectele-lor-8298.html
„Elementele incipiente pentru apariția vieții- descoperite în atmosfera unei comete”
„Building Blocks of Life Found in Comet’s Atmosphere”, Sarah Lewis
Elementele incipiente pentru apariția vieții- descoperite în atmosfera unei comete”
„Building Blocks of Life Found in Comet’s Atmosphere”, Sarah Lewis
„Q-carbonul, o nouă formă de carbon și diamante la temperatura camerei”
https://en.wikipedia.org/wiki/Q-carbon,
https://inbors.com/q-carbon-o-forma-noua-de-carbon-diamante-la-temperatura-casei/
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http://www.tehnium-azi.ro
https://ro.wikipedia.org
http://adevarul.ro
„Centrale nucleare”
http://referat.clopotel.ro/Centralele_nucleare-10765.html
https://www.cotidianul.ro/cele-mai-periculoase-centrale-nucleare-din-europa/
http://www.energie-gratis.ro/centrale_nucleare.php
„Computerele cuantice”
http://ibm.biz/qx-introduction
„Tehnologii moderne de obținere a energiei electrice din resurse regenerabile”
http://geografilia.blogspot.ro/2015/12/tehnologii-moderne-de-obtinere-energiei.html
http://biomasa.md/wp-content/uploads/2016/09/Surse-de-energie-regenerabile_ROM_2015_Web-micsorat.pdf
„Universul și găurile negre supermasive”
https://ro.wikipedia.org/wiki/Gaur%C4%83_neagr%C4%83_supermasiv%C4%83
https://www.antena3.ro/life/stiinta/monstrul-descoperit-de-astronomi-cea-mai-mare-gaura-neagra-observata-vreodata-193961.html
https://www.agerpres.ro/sci-tech/2017/09/05/sagittarius-a-gaura-neagra-supermasiva-din-centrul-caii-lactee-are-o-soramai-mica-13-26-37

GEOGRAFIE
„Yellowstone”
https://ro.wikipedia.org/wiki/Parcul_Na%C8%9Bional_Yellowstone
https://www.nps.gov/yell/index.htm
https://coltdesuflet.wordpress.com/2009/09/28/yellowstone-primul-si-cel-mai-mare-parc-national-din-lume/
„Lacul Baikal”
https://ro.wikipedia.org/wiki/Lacul_Baikal
http://www.cunoastelumea.ro/lacul-baikal-cel-mai-adanc-si-ceel-mai-vechi-de-pe-pamant-ne-ofera-imagini-de-o-frumusete-indescriptibila/
http://www.descoperalocuri.ro/atractii-turistice/lacul-baikal-ochiul-albastru-al-siberiei.html
„Singapore”
https://ro.wikipedia.org/wiki/Singapore
http://www.visitsingapore.com/en/
https://www.tripadvisor.com/Attractions-g294265-Activities-Singapore.html
„Deșertul Sahara și regiunea Sahel”
https://ro.wikipedia.org/wiki/Sahel
https://www.britannica.com/place/Sahel
http://omofon.com/10-lucruri-mai-putin-cunoscute-despre-desertul-sahara
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