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RADIAȚIA DIN CASA TA 

 

prof. Chiriță Mihaela, Colegiul Național ”Sfântul Sava”, București 

  

Odată ce aud de radiațiile prezente în locuințele lor, foarte mulți oameni se 

gândesc instantaneu la telefoane mobile, calculatoare, tablete, aparate care 

folosesc tehnologia Bluetooth și la multe alte tehnologii care au apărut ori s-au 

dezvoltat rapid în secolul XXI. O fracțiune foarte mică conștientizează că această 

radiație provine nu numai de la dispozitivele menționate mai sus, ci și din fondul 

natural, din alimentele și apa pe care le consumă, din solul pe care își au 

construită casa și materialele din care este făcută aceasta. În lucrarea de față am 

evidențiat influența pe care o are radonul asupra corpului uman, dar și modurile 

prin care ne expunem, de multe ori în mod inconștient, la ea. 

1. Dezintegrarea nucleară 

Atomii sunt alcătuiți din nucleu și învelișul de electroni. Nucleul este format 

din protoni și neutroni, care împreună se numesc nucleoni. Nucleul ocupă un 

volum mai mic în atom decât învelișul de electroni, dar reprezintă cea mai mare 

parte din masa atomului. Dacă nucleonii sunt concentrați într-un volum foarte mic, 

atunci de ce protonii nu se resping? Forța electrică acționează asupra protonilor 

și, într-adevăr îi face să se respingă, deci trebuie să existe o altă forță mai 

puternică cu care protonii se atrag între ei. Această forță este forța nucleară tare, 

una din cele patru forțe fundamentale, care acționează asupra protonilor și 
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asupra neutronilor. Forța nucleară tare conferă stabilitate nucleului atomic, pentru 

că existența acesteia face ca protoni și neutronii să se atragă. Însă, forța nucleară 

tare acționează la distanțe foarte mici, iar influența acesteia scade considerabil o 

dată cu creșterea distanței. 

Pentru ca un atom să fie stabil, trebuie ca masa totală a nucleului acestui 

atom să fie mai mică decât masa totală a protonilor și neutronilor individuali. 

Această afirmație pare imposibilă. Dacă cele două mase sunt diferite, unde e 

diferența de masă? Luăm în calcul celebra ecuație a lui Einstein E=mc2 care arată 

că energia unei particule este egală cu masa acesteia înmulțită cu viteză luminii 

la pătrat. Ceea ce ne arată această ecuație de fapt este că există o echivalență 

între masă și energie. Deci masa unei particule depinde de energia acesteia și 

invers. În acest caz, este posibil ca masa nucleului unui atom să fie diferită de 

suma maselor protonilor și neutronilor individuali care îl compun, pentru că 

energia nucleului diferă de cea a particulelor din cauza energiei de legătură. Deși 

valoarea acestei energii crește o dată cu masa atomică, cantitatea de energie 

per nucleon scade tot în același sens. Aceasta înseamnă că nucleele cu masă 

atomică mai mare sunt mai instabile. Din moment ce sistemele fizice tind către o 

stare mai stabilă, un atom instabil tinde să formeze un atom mai stabil. Acest 

lucru se poate face prin emisia de radiație. Radiația emisă de un atom instabil 

este de trei tipuri : alfa, beta și gamma, numite după tipurile de particule generate. 

Nucleele radioactive se descompun, adică trec într-o altă stare, respectând 

legile fenomenelor statistice specifice mecanicii cuantice, astfel că probabilitatea 

de dezintegrare a unui nucleu în unitatea de timp, λ (constanta radioactivă), este 

independentă de factorii exteriori, fiind aceeaşi pentru toate nucleele aceleiaşi 

specii. În această presupunere, numărul de nuclee dN dezintegrate în timpul dt, 

se poate scrie:  
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unde N este numărul de nuclee rămase nedezintegrate după timpul t, N₀ fiind 

numărul total de nuclee la momentul iniţial. Dacă înlocuim N=N₀/2, obținem timpul 

de înjumățătire t=T1/2=ln2/, adică timpul după care numărul de nuclee rămase 

nedezintegrate se reduce la jumătate. Timpul de înjumătățire al radonului este de 

aproximativ 3,8 zile. 

Având dată o cantitate de substanţă radioactivă de N nuclee, numărul de 

nuclee nedezintegrate în unitatea de timp este: dN/dt. Această mărime se 

numeşte activitate şi se notează cu: 

𝛬 = |
𝑑𝑁

𝑑𝑡
| = 𝜆𝑁0𝑒

−𝜆⋅𝑡 = 𝛬0𝑒
−𝜆⋅𝑡 

Unitatea de măsură pentru activitate în sistemul internaţional este 1Bq 

(bequerel) care este egal cu o dezintegrare pe secundă. O unitate tolerată pentru 

activitate este Curie-ul (1Ci) definit ca activitatea unui gram de radiu (1Ci=3,7 

1010 Bq). Activitatea unui preparat, împărţită la masa preparatului, se numeşte 

activitate specifică şi se măsoară în Bq/kg. 

2. Ce este radonul? 

Radonul este un gaz nobil care nu participă la reacții chimice, prezent în roci, 

ape superficiale și de adâncime, soluri, aer, atmosfera peșterilor și a minelor, 

locuințe, atmosfera exterioară, gaze naturale în concentrații foarte diferite. 
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Radonul este radioactiv și prezintă capacitatea de a se degaja la dezintegrările 

materialelor lichide sau solide. 

Obținut printr-un șir lung de dezintegrarea radioactivă, care începe cu uraniul 

(element prezent în sol și roci încă de la formarea Pământului), radonul este 

inodor și incolor, deci nu poate fi perceput de oameni, însă se pot determina 

cantitățile de radon prezente datorită radioactivității sale.  

În concluzie, radonul este un gaz inert care poate migra din gazele din sol sau 

din apă în atmosferă, fiind format prin dezintegrarea elementelor radioactive. 

 

3. Migrarea radonului  

Există o serie de factori, principali și secundari, care influențează migrarea 

radonului de la locul de formare (mineralele din sol, roca și materialele de 

construcție) la aerul atmosferic sau din interiorul locuințelor 

3.1 Factorii principali: 

- umiditatea solului sau materialului 

- temperatura 

- porozitatea mediului 

- diferența de presiune dintre aerul din sol/material și cel din afară 

3.2 Factori secundari: 

- curenții ascendenți determinați de inverisunea temperaturii 

- viteza vântului 

- variațiile rapide ale presiunii atmosferice 

4. Radonul din interiorul locuințelor 
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Un om își petrece în medie mai mult de 75% din viața sa în interiorul unei 

încăperi. Astfel, în multe țări din lume s-au conceput programe naționale cu 

scopul de a determina și a reduce la o valoare minimă concentrațiile de radon 

prezente în clădiri, mai ales pentru cele amplasate în zone cu un conținut crescut 

al acestui element (în România, Zimnicea și Timișoara sunt orașele cu cele mai 

mari radiații naturale), întrucât, așa cum s-a descoperit în cercetările întreprinse 

în minele de uraniu, există o relație de directă proporționalitate între valorile 

crescute ale concentrației sale și riscul de cancer pulmonar. 

În interioul clădirilor, spre deosebire de spațiul exterior, unde concentrația de 

radon medie este 8 Bq/m3, valorile sunt de la mari (12-300 Bq/m3) până la foarte 

mari (câteva mii de Bq/m3). 

Principalele surse de radon din interiorul locuințelor 

4.1 Materialul existent sub și în jurul clădirii 

Radonul poate emana din sol și din materialele care stau la fundația casei, 

pătrunzând în camere. În acest fel, concentrația de radiu din locul pe care este 

amplasată locuința, dar și natura materialelor de fundație, sunt decisive pentru 

concentrația de radon din interiorul viitoarelor clădiri. În plus, distanța pe care 

difuzează radonul înainte de a se descompune (lungimea de difuziune) este, la 

nivelul solului obișnuit, în jur de 1,6 metri, în timp ce în beton și cărămizi lungimea 

scade la 0,1 metri; de aceea crăpăturile materialelor de construcție, spărturile și 

neetanșările din jurul țevilor vor fi căile de acces principale prin care va intra 

radonul în locuințe. 

 

4.2 Materialele de construcție 
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Principalele materiale de construcție pe care oamenii le folosesc pentru 

clădirea locuințelor provin din scoarța terestră, ceea ce înseamnă că vor avea 

încorporate diferite substanțe naturale radioactive (uraniu, radiu, thoriu). În 

tabelul următor este prezentat conținutul de radiu al principalelor materiale de 

construcție : 

În locuințele din România, pe valorilor din baza tabelul de mai sus, s-au 

putut calcula dozele medii de iradiere datorită exhalării radonului și thoronului 

atât pentru mediul urban (1,22 mSv/an) cât și în cel rural (1,42 Smv/an). De 

asemenea, s-a mai observat și că, pe timpul nopții, există o acumulare puternică 

de radon datorată încetării ventilației naturale (geamurile și ușile sunt închise) și 

care se reduce de 3 ori odată ce activitățile sunt reluate după trezire. 

4.3 Transferul din apa menajeră 

În apa care circulă prin interiorul clădirilor, indiferent de scopul ei (apa de 

masă, pentru nevoi menajere, tratamente medicale, încălzire) există cantități 

destul de mari de radon (3.000 – 7.000 Bq/m3, din care 98% poate fi cedat în 

atmosfera din interior). 

5. Influențele radonului asupra organismului 

Radonul produce particule α în dezintegrarea sa și provine, de asemenea, 

dintr-un șir de dezintegrări α ale atomului de uraniu. Radiația α reprezintă 

emiterea de particule α, care sunt nuclee de heliu. Această dezintegrare apare 

din cauză că nucleul atomic este prea mare, iar forța nucleară tare nu mai e 

suficientă să țină nucleonii împreună. Atomul rezultat din dezintegrarea α este 

unul cu numărul atomic cu doi mai mic decât al celui precedent și masă atomică 

mai mică cu 4. În dezintegrarea α rezultă și energie cinetică 

Material (Bq / kg) 

Lemn 1 
Gips 4 – 10 
Materiale de izolație 13 – 40 
Beton 16 – 61 
Fosfogips 27 
Cărămidă 42 – 96 
Țiglă 78 
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Radiația α este o radiatie ionizantă, adică atunci când radiaţiile α lovesc 

un atom, îşi transferă o parte din energie asupra acestuia și produc ionizarea - 

procesul de îndepărtare a unui electron din atom, care lasă în urmă două 

particule încărcate electric – un electron şi un ion pozitiv. Prezenţa în număr mare 

a unor astfel de particule încărcate electric pot crea distrugeri ţesuturilor vii. 

Radonul este un gaz, dar se dezintegrează în elemente solide ce se pot asocia 

cu particule de praf și pot fi inhalate, unde au loc următoarele transformări, ce 

emit radiatie periculoasă pentru plămâni: 

 

Seria de dezintegrare a radonului, formata din dezintegrari de tip α si β, se 

termina cu formarea elementului plumb (82206Pb), care este stabil. 

La nivel celular, radiația produsă de radon determină modificări la nivelul 

ADN-ului prin intermediul unor mecanisme care nu sunt încă pe deplin înțelese. 

Procesul de inhalare al radonului și al descendenților acestuia este principalul 

proces care duce la doza de radiații încasată de întreg tractul respirator și care 

poate provoca, în cazul unor doze mărite, un cancer primar bronho-pulmonar, 

mai ales dacă se combină și cu fumatul activ sau pasiv. Astfel, radonul este 

cunoscut în prezent drept a doua cauză de mortalitate prin cancer pulmonar, 

după fumat. 

5.1 Metode folosite pentru a reduce nivelul ridicat de radon din 

locuințe 

Ghidurile internaționale sugerează că nivelurile de radon trebuie reduse, 

în cazul în care depășesc 100 – 300 Bq/m3. Astfel, pentru informarea cu privire 

la expunerea la radon din locuința fiecăruia – primul pas este consultarea hărților 

(disponibile online) pe care sunt prezentate riscurile de a avea niveluri ridicate de 

radon 
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Deși radonul este prezent în majoritatea clădirilor, mai ales în camerele de la 

parter și în cele de la subsol, de multe ori concentrațiile în care se găsește radonul 

sunt mici. Cu toate acestea, în unele cazuri, aceste niveluri pot fi mari, depășind 

limita impusă, în funcție de geologia locală. Dacă locuința este amplasată pe o 

zonă cu risc mare de expunere la radon, atunci trebuie testat nivelul de radon din 

locuință cu ajutorul detectorului de radon. 

Astfel se impun metode de reducere a radonului prin: 

- utilizarea BCA-ului în construcții, deoarece concluziile mai multor studii 

asupra radioactivității materialelor de construcție au poziționat BCA-ul în 

topul materialelor ecologice 

- creșterea ușoară a presiunii aerului din locuință 

- diluarea aerului care pătrunde în locuință din sol cu aer exterior sau 

aspirarea aerului din solul de sub clădire și pomparea acestuia în 

atmosferă. Majoritatea sistemelor de reducere a radonului necesită 

utilizarea unor pompe electrice mici. 

În afara radonului care se acumulează în locuințe, oamenii sunt expuși și la 

alte surse de radiații mai puțin luate în calcul, astfel că trebuie luate în calcul și 

aceste doze încasate de om involuntar. Dintre acestea amintim: 

- doza suplimentară care acționează asupra oamenilor ce locuiesc pe o 

rază de 75 km în jurul unei centrale nucleare: 0,0001 mSv/an 
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- doza de radiații provenită, pe loc, în urma mâncatului unei banane: 

0,0001 mSv/an (acest lucru se întâmplă deoarece bananele rețin foarte 

bine anumite particule radioactive din sol) 

- doza naturală de radiație, variază în funcție de țară, dar este 

aproximativ 1-3 mSv/an 

- doza pe care o primește personalul expus profesional la radiații 

(securiate cu raze X, medici radiologi): 20 mSv/an 

- radiațiile fosilelor (în special cele ale mamuților) la o distanță de mai 

putin de 1 metru: 20 mSv/an 

- doza provenită în urma fumatului a 20-30 țigări/zi (activ sau pasiv): 60-

160 mSv/an, adică mai mult decât doza actuală de radiație de la 

Hiroshima (2,6 mSv/an) 
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COMBINAȚII COMPLEXE CU ACTIVITATE 

ANTITUMORALĂ 
prof. ing. drd. Voinea Irina-Gabriela, 

Școala Gimnazială „Ion I.C. Brătianu”, București 

Școala Gimnazială „Petrache Poenaru”, București 

 

1. Introducere 

 Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, bolile cardiovasculare sunt principala 

cauză de deces, urmată de cancer. Cancerul reprezintă aproximativ 13% din 

toate decesele. 

 În 2018, la nivel global au fost raportate 17 milioane de cazuri noi de cancer, 

inclusiv 9,5 milioane de decese cauzate de cancer. Schimbările epidemiologice 

globale continuă să indice o creștere continuă a diagnosticului de cancer, prin 

urmare, este de așteptat ca până în 2025, conform incidenței cancerului indicată, 

să apară 20 de milioane de cazuri noi. 

 Agenții terapeutici care conțin metale de tranziție sunt o clasă importantă de 

medicamente pentru tratamentul tumorilor. 

 Compozițiile complexe prezintă o gamă largă de activități, cum ar fi activitățile 

antitumorale și antimicrobiene. O gamă largă de activități antitumorale și 

antibacteriene, precum și proprietăți fizice și chimice, determină potențialul său 

mare în aplicații medicale. 

 ADN-ul (acidul dezoxiribonucleic) este ținta intracelulară a medicamentelor 

antitumorale bazate pe complexe de metale de tranziție. Astfel de agenți 

terapeutici pot provoca modificări ale ADN-ului, pot preveni diviziunea celulară și 

pot provoca moartea celulelor. 

 Descoperirea cisplatinei a revoluționat tratamentul cancerului, iar 

chimioterapia pe bază de platină este strâns legată de capacitatea platinei de a 

lega ADN-ul și proteinele. Cisplatina și combinațiile sale complexe similare sunt 

unele dintre cele mai eficiente medicamente antitumorale. Datorită dezvoltării 
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rapide a rezistenței celulelor tumorale și a efectelor secundare, utilizarea sa este 

limitată. 

 Proiectarea noilor complexe de metale de tranziție cu activitate antitumorală ia 

în considerare aspecte specifice, cum ar fi modul în care ADN-ul se leagă și 

modul în care acesta interacționează cu proteinele. 

 Prezența liganzilor în combinații complexe poate regla eficiența difuziei prin 

membrana celulei canceroase, astfel chelarea promovează reducerea polarității 

și crește lipofilicitatea atomului central metalic, penetrând astfel stratul lipidic al 

membranei celulare. 

 Multe medicamente conțin atomi de metal, cum ar fi aur, ruteniu, fier, cupru și 

titan. Aceste medicamente se află în prima și a doua fază a cercetării preclinice 

și clinice. Cisplatina și compușii de coordinare a platinei de generația următoare 

(cum ar fi carboplatina sau oxaliplatina) sunt clinic cele mai eficiente 

medicamente anticanceroase. 

 Utilizarea terapiei cu platină în practica clinică implică multe efecte secundare 

grave, cum ar fi nefrotoxicitatea, neurotoxicitatea, citotoxicitatea și suprimarea 

măduvei osoase. 

2. Compuși organometalici platinici 

 Medicii au propus pacienților care suferă de cancer chimioterapia, o abordare 

complementară a radioterapiei sau a chirurgiei.  

 În urma studiilor au fost descoperite efecte inhibitoare ale platinei asupra 

dezvoltării celulare la nivelul celulelor tumorale, etapă importantă în aplicarea 

agenților terapeutici împotriva tumorilor. 

Platina, atomul metalic central în cadrul geometriei plan-patrată a cisplatinei este 

coordinată de două cloruri și două molecule de amoniac în configurație cis. 

 

Formula de structură a cisplatinei 
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 Cisplatina alături de medicamentele derivate pe baza acesteia, precum 

carboplatina și oxaliplatina, agenți analogi de a doua și a treia generație, sunt 

utilizate la nivel clinic alături de laboplatină, nedaplatină și heptaplatină. 

 

Formulele de structură ale derivaților cisplatinei utilizați la nivel Mondial 

 Efectele secundare, precum toxicitatea la nivelul rinichilor, inimii, aparatului 

auditiv, ficatului, scăderea imunității, tulburări la nivel gastrointestinal sau 

hemoragii, limitează folosirea derivaților cisplatinici. În urma modificărilor 

genetice și epigenetice multiple apare rezistența dobândită sau intrinsecă la 

acești agenți terapeutici, limitând astfel utilizarea medicamentelor ciplatinice. 

 În schimb, eficiența tratamentelor pe bază de compuși platinici este datorată 

rezistenței încrucișate și modificări, precum acumularea în cantități mici a 

agentului terapeutic, reducerea aductelor ADN-medicament, modificiarea 

expresiei genetice de supraviețuire a celulelor, a mecanismelor de reparare a 

ADN-ului deteriorat, ale transportoarelor și modificarea metabolismului celular. 

 Pentru a evita rezistența la acești agenții terapeutici s-au proiectat și dezvoltat 

noi medicamente pe bază de metale. O multitudine de metale tranziționale ale 

blocului d din sistemul periodic sunt utilizate spre dezvoltarea noilor combinații 

complexe cu potențial antitumoral 

 Agenții antitumorali ce au la bază metale endogene, precum cobalt, cupru, zinc 

sau fier, prezintă toxicitate mai mică în comparație cu medicamentele 

antitumorale platinice. Combinațiile complexe pe bază de cupru prezintă potențial 

promițător ca agenți antitumorali datorită acțiunii prin diferitele mecanisme, 

precum inhibarea activității proteazomului, telomerazei, formarea speciilor 

reactive de oxigen, degradarea și intercalarea ADN-ului etc. 

 Cupru este un metal de importanță fundamentală datorită formării și funcționării 

unei serii de enzime și proteine, precum citotcromul C oxidaza sau superoxidul 



 

 
 

Pag. 15 

Cu/Zn dismutaza, enzime implicate în procesul de respirație, metabolismul 

energetic sau sinteza ADN-ului. 

 S-a observat metabolizarea unei cantități ridicate de cupru la nivelul țesuturilor 

maligne în comparație cu cele sănătoase, fapt ce oferă combinațiilor complexe 

pe bază de cupru un avantaj în raport cu ceilalți agenți terapeutici ce conțin atomi 

metalici. 

3. Concluzii 

 Unul dintre principalele tratamente împotriva cancerului este chimioterapia, 

tratament ce utilizează medicamente organice sau anorganice. Cisplatinul, 

carboplatinul și oxaliplatinul sunt principalii compuși platinici folosiți în 

chimioterapie.  

 Pe durata tratamentului cu cisplatină sau derivații săi, pacienții prezintă efecte 

secundare, precum greață, vărsături, căderea părului.  

 Din cauza efectelor secundare și a dezvoltării unei rezistențe intrinsecă sau 

dobândită, s-au efectuat studii pentru dezvoltarea unor noi combinații complexe 

pe bază de noi ioni metalici pentru a obține o selectivitate mai bună și scăderea 

efectelor secundare.  

 Interesul față de combinațiile complexe ale ruteniului cu activiate antitumorală 

generează o multitudine de publicații științifice. Cu toate acestea, o atenție 

deosebită trebuie acordată ideilor, conceptelor și teoriilor care nu au fost validate 

din cauza inexistenței unui suport experimental.  

 Pentru o înțelegere completă a acestei clase de compuși este necesar un 

studiu larg. Studiile efectuate pot ajuta în proiectarea unor agenți cu activitate 

anticancerigenă mai bună. 
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MONITORIZAREA INFRASUNETELOR ÎN ATMOSFERĂ 
prof dr. Stancu Iulian, Colegiul Tehnic „Mihai Bravu”, Bucureşti  

 

În general, undele sonore sunt unde longitudinale. Undele sonore sunt 

elastice, de aceea, atunci când particulele sunt deplasate, o forţă proporţională 

cu deplasarea acţionează asupra particulelor pentru readucerea lor la poziţia 

iniţială. 

Undele sonore în atmosferă pot fi auzite de om în cazul în care frecvenţa este 

în intervalul de 20-20000 Hz. Ultrasunetele nu pot fi auzite de oameni şi au 

frecvenţe mai mari de 20.000 Hz. De exemplu, liliecii folosesc acest tip de sunet 

de înaltă frecvenţă ca sunet în scopuri de orientare. La celălalt capăt al spectrului, 

sunetul nu poate fi auzit atunci când frecvenţa este mai mică decât 20 Hz. Limita 

inferioară a infrasunetelor este delimitată de grosimea stratului atmosferic prin 

care acesta călătoreşte. În plus faţă de frecvenţă, undele sonore au alte 

caracteristici, cum ar fi viteza de propagare şi amplitudinea. 

Infrasunetele se deplasează cu viteza sunetului, 343 m/s la 20° C în aer. 

Această viteză creşte odată cu temperatura şi direcţia vântului, din cauza 

advecţie şi vice versa. În plus, această viteză depinde de tipul de gaz, şi anume 

proprietate fundamentală a materialului, care, de asemenea, este valabil şi 

pentru solide şi lichide. Undele de şoc sunt generate atunci când un obiect 

călătoreşte mai repede decât viteza sunetului. Acestea sunt unde neliniare care 

se propagă cu viteze mai mari decât viteza sunetului. 
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Atmosfera este împărţită în mai multe straturi. Vârtejuri turbulente duc la o 

atmosferă bine amestecată mai mică de 100 km. Peste 100 km avem un aer 

turbulent puternic amortizat, şi difuzia devine mecanismul preferat pentru 

transportul pe verticală. Deasupra altitudinii de 500 km, nivelul critic, coliziunile 

moleculare sunt atât de rare încât moleculele părăsesc atmosfera densă în 

spaţiu, dacă viteza lor este suficient de mare pentru a scăpa din câmpul 

gravitaţional terestru. 

1. Erupţia de la Krakatoa în 1883 

Krakatoa este o insulă vulcanică din Indonezia, situată în Strâmtoarea Sunda 

între Java şi Sumatra. Vulcanul a început să erupă de la sfârşitul lunii iulie 1883. 

Activitatea seismică şi ventilarea de aburi a crescut în cursul lunilor precedente. 

Sunetul a fost auzit în Krakatoa din 20 mai 1883 şi mai târziu. La 26 august, 

intensitatea sunetelor şi a emisiilor de masă de cenuşă a crescut drastic. Până la 

27 august, erupţia a intrat în faza finală. 

Royal Society a publicat un raport frumos ilustrat al Comitetului Krakatoa 

(Symons 1888). Acest raport descrie, de asemenea, o varietate de fenomene 

asociate cu eruptia de Krakatoa. Un capitol a fost dedicat "undelor de aer şi 

sunete provocate de erupţia de Krakatoa", care a fost scris de general R. 

Strachey, preşedinte al Consiliului Meteorologic. El a analizat inregistrările de la 

53 de barometre din toată lumea, în cazul în care tulburările barometrice au 

apărut de sapte ori. Pe baza acestor observaţii, el calculează timpul originea cea 

mai mare explozie care a cauzat, probabil, tulburări barometrice. Diferenţele de 

calculat sunt explicate prin rotaţia Pământului şi de o posibilă influenţă a vânturilor 

necunoscute. Influenţa vântului se propune că este de asemenea, posibila 

explicaţie pentru diferenţa observată în viteza de propagare pentru traiectoriile 

spre răsărit şi spre apus. 

2. Efectul de Compoziţie sau vânt? 

O explozie a avut loc în Alpii Elveţieni pe 15 noiembrie, 1908. A. de Quervain 

a analizat observaţiile acestui eveniment şi a constatat zone de audibilitate şi 
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inaudibilitate. Aceasta a fost concluzia lui că temperatura si structurile eoliene în 

atmosferă ar putea servi ca explicaţii posibile pentru observaţii. G. von dem Borne 

a încercat să găsească o explicaţie teoretică în compoziţia atmosferei.  

„Aproximativ în aceeaşi perioadă, undele sonore de la vulcanii din Japonia au 

fost analizate de către celebrul seismolog Prof. F. Omori şi colegul său domnul 

S. Fujiwhara. 

Prin analizarea condiţiilor de iarnă şi vară, Fujiwhara a ajuns la concluzia că 

zonele sonore sunt unice în timpul iernii şi dublu în timpul verii. 

3. Infrasunetele şi testele nucleare 

La peste 20 de ani, după al doilea război mondial, infrasunetele au fost folosite 

pentru a monitoriza exploziile nucleare. Din aceste studii, a rezultat că 

infrasunetele, undele acustice şi gravitaţionale, nu sunt singura sursă de 

identificare a activităţii nucleare. 

Reducerea zgomotului a fost un element esenţial pentru măsurarea cu succes 

a infrasunetelor. 

4. Monitorizarea atmosferei Pământului cu Reţeaua Globala de Infrasunete 

În configuraţia sa finală, reţeaua de IMS cuprinde 60 de staţii de infrasunete. 

Aceste staţii sunt matrice de senzori microbarometrici care sunt sensibile la 

variaţiile de presiune acustică în atmosferă, în banda de frecvenţă între 0,02 şi 4 

Hz. 

La primirea datelor de la International Data Center pachetul de date de la 

fiecare staţie de infrasunete seismice, sunt stocate în baza de date IDC, 

organizate în blocuri şi procesate automat la staţia de prelucrare-nivel. 

Un exemplu impresionant a fost erupţia vulcanului Manam pe 27 ianuarie 

2005, care a fost detectat de opt IMS din toată lumea (cea mai îndepărtată staţie 

Madagascar, situată la 10,675 km de Manam). 

Erupţiile vulcanice reprezintă surse excelente de calibrare pentru reţeaua de 

infrasunete IMS. 
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Cutremurele sunt printre principalele surse de evenimente tehnologice mixte 

- de exemplu, care implică detectarea de infrasunete seismice - în buletinele de 

eveniment IDC. Senzorii de infrasunete se comportă ca seismometre. Undele 

seismice pot fi observate la staţiile de infrasunete pentru evenimente mari, 

indiferent de adâncime hipocentrului. Ele sunt asociate de obicei cu semnale de 

undă de lungă durată, care pot fi puternice, dar slab corelate cu privire la apertura 

mică a IMS (1-3 km). 

Semnalele sunt detectate pentru epicentrele situate în apropiere de zone 

topografice (de munte şi insulare), dar nici un semnal nu provine de la cutremure 

situate în largul coastei Japoniei sau în zonele de câmpie. Evenimente în 

profunzime, cu magnitudini mari pot genera semnale de infrasunete, în special în 

zonele de pe glob în care topografia este favorabilă pentru sol în aer de cuplare 

(lanţuri muntoase şi insule). În reţeaua de prelucrare automată a IDC, un 

parametru stabileşte la 150 de km adâncime maximă pentru asocierea 

semnalelor de infrasunete pentru evenimente seismice. Acest prag este în acord 

cu adâncimea maximă (140 km) înregistrată până în prezent de infrasunete. Cu 

toate acestea, acest prag poate fi, eventual crescut până la o adâncime de 228 

km (Marea Celebes, 12 decembrie 2006). Dezavantajul de a asocia infrasunete 

cu evenimente mai este: 

- un risc de creştere a numărului de asociaţii false automate de detecţii, 

infrasunete cu evenimente slab şi low-încredere seismică 

- zonele de cuplare la suprafaţa Pământului ar putea fi amplasate la sute de 

kilometri distanţă de epicentru şi includerea de citiri de infrasunete poate 

degrada soluţia automată a locaţiei seismice 

5. Explozii 

Cele mai multe semnale infrasunete de suprafaţă inregistrate la matrice IMS 

provin din surse situate în apropiere de suprafaţa Pământului. Exploziile chimice 

sunt exemple tipice de fuziune între datele seismice şi infrasunete în buletinele 

de IDC. Cuplarea energiei exploziei cu solul sau cu atmosfera poate fi diferită de 
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la o explozie la alta, ceea ce explică diferenţele în observaţiile seismice sau 

infrasunete. 

6. Observaţiile la nivel mondial de valuri Infrasonore 

Sistemul de monitorizare IMS este proiectat pentru a asigura respectarea 

experienţelor nucleare. O reţea de 170 staţii seismice este utilizată pentru a 

detecta şi localiza explozii nucleare subterane. Explozii subacvatice sunt 

detectate cu sensibilitate rafinată printr-o reţea de 11 staţii hidroacustice. O reţea 

de 60 de staţii de monitorizare infrasunete distribuite uniform pe faţa globului este 

utilizată pentru a detecta şi localiza exploziile nucleare atmosferice. În cele din 

urmă, o reţea globală de 80 staţii de radionuclizi este utilizată pentru a detecta 

radionuclizi specifice care pot furniza dovezi clare pentru o explozie nucleară. 

Reţeaua de infrasunetele IMS este mult mai mare şi mult mai sensibilă decât 

oricare dintre reţelele de monitorizare anterioare infrasunete. Staţiile din această 

reţea se află într-o mare varietate de medii, inclusiv păduri tropicale ecuatoriale, 

semi-urbane cu densitate mare a populaţiei, semi-deşert, locatii expuse pe unele 

dintre insulele cele mai îndepărtate de pe glob şi dure acoperite cu gheaţă 

regiunile polare de Arctica şi Antarctica. Un număr mare de semnale infrasonore 

sunt detectate în fiecare zi la toate staţiile din reţeaua de infrasunete IMS. Unele 

dintre aceste semnale pot fi identificate cu uşurinţă în timp ce altele pot fi 

identificate folosind datele de la alte reţele de monitorizare.  

Undele Infrasonore sunt generate de o mare varietate de surse naturale si 

antropice. Sursele naturale includ meteori, aurore, furtuni convective şi fulgere, 

tornade, valuri care interacţionează mare-ocean amplitudine, cutremure, 

alunecări de teren, avalanşe, vulcani, tsunami, cascade şi surf de coastă. 

Antropice sunt explozii nucleare, miniere şi alte explozii chimice, lansarea şi 

reîntoarcerea sateliţilor, nave spaţiale şi rachete, avioane, surse industriale, cum 

ar fi gazele de eşapament din instalaţiile industriale, de petrol şi gaze de rafinărie 

rachete de semnalizare, baraje hidroelectrice, generatoarelor eoliene si alte 

surse culturale. 
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7. Surse naturale de infrasunet 

Undele Infrasonore generate de aurore sunt de obicei înregistrate la latitudini 

mari în timpul perioadelor de activitate geomagnetică înaltă. Aceste unde de 

multe ori au viteze aparent ridicate (de obicei, 400 până la 1.000 m/s), ceea ce 

corespunde la o sursă situată la mare altitudine.  

Infrasunetele cu frecvenţe cuprinse între 0,02 şi 0,1 Hz şi amplitudini de până 

la aproximativ 0,5 Pa pot fi generate de furtuni severe convective. Aceste 

semnale pot fi detectate la distanţe de mai mult de 1.500 de km. Alte surse de 

infrasunete meteorologice includ microbursts, tornade, fulgere. 

Meteori sunt o altă sursă importantă de valuri infrasonore. Semnale de la 

meteoriti tind să aibă frecvenţe între 0,01 şi 20 Hz şi amplitudini variind de la 0,01 

până la aproximativ 10 Pa. Un exemplu de unde infrasonore generate de un 

meteorit: La câteva minute după miezul nopţii (ora locală), la 27 martie 2003, un 

meteorit mare a intrat în atmosferă pe partea central-nordică a Statele Unite ale 

Americii, se deplasează în Ohio, Illinois, Indiana si Wisconsin şi produce un flash 

luminos albastru strălucitor. Fragmente din acest bolid au lovit o zonă locuită 

situată la sud de Chicago. O urmă clară a acestui eveniment cu mai multe grupuri 

de date a fost identificată în datele înregistrate la staţia de infrasunete IMS IS10 

Lac du Bonnet. 

Gheţarii produc un semnal distinctiv infrasonor, cu oscilaţii de înaltă frecvenţă 

variind între 0,5 şi 8 Hz şi amplitudini între 0,01 şi 1 Pa.  

Infrasunetele de la lansarea de rachete de mare a fost înregistrat la distanţe 

de până la aproximativ 3.000 km. Aceste semnale cu rază lungă de acţiune, de 

obicei, au frecvenţe de prelungire de la 0.01 Hz la mai mult de 10 Hz şi durata de 

câteva minute. Amplitudinile la distanţe de aproximativ 1,000 km variază de la 

câteva zeci de mPa la mai mult de 2 Pa, în funcţie de componenta sezonieră a 

vânturilor stratosferice de-a lungul direcţiei de propagare a undei. 

Undele Infrasonore generate de avioane cu reacţie comerciale, la altitudinea 

de croazieră sunt, de asemenea, frecvent observate la multe staţiile de 
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infrasunete. În acest caz, azimutul observat şi viteza aparentă a sosirilor directe 

se modifică rapid în timp cât aeronava trece de la un orizont la altul. 
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REACȚII ALE ALCADIENELOR CU LEGĂTURI DUBLE 

CONJUGATE 
prof. Păun Mariana-Ecaterina, Colegiul Tehnic ”Mihai Bravu”, București 

  

1. Reacții de adiție 

Adițiile la dienele conjugate pot decurge fie la o singură legătură dublă, la C1–

C2, când se numesc adiții 1,2, fie pot avea loc la întreg sistemul dienic conjugat, 

la capetele C1 și C4, situație în care se numesc adiții 1,4. 

1.1 Adiția hidrogenului 

Adiția de hidrogen la diene poate fi totală sau parțială. 

- adiția totală se realizează cu H2 în prezența catalizatorilor metalici Ni, 

Pt, Pd, Rh când se formează alcani. 

 

- adiția parțială este o reacție de reducere care se realizează cu metale 

și acid mineral slab sau alcool inferior. Reacția decurge ca o adiție 
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1,4 cu formare de alchene. În aceste condiții butadiena 

polimerizează. 

 

1.2 Adiția halogenilor 

Halogenii (Cl2, Br2) se adiționează la dienele conjugate preponderent în 

pozițiile 1,4. În funcție de natura halogenului, adiția decurge în proporție mai mare 

sau mai mică și în pozițiile 1,2. Adiția poate merge mai departe, conducând la 

derivații tetrahalogenați saturați corespunzători. Reacția are loc cu soluții de 

halogeni în solvenți nepolari (CCl4, CH2Cl2). 

 

Adiția bromului la butadienă este mai selectivă; se obține produsul 1,4 în 

proporție mult mai mare decât produsul 1,2. Adiția clorului este mai puțin 

selectivă; cei doi produși de adiție se obțin în proporții aproximativ egale. 
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1.3 Adiția hidracizilor 

Alcadienele adiționează hidracizi (HCl, HBr), conducând la un amestec de 

produși de adiție 1,2 și 1,4. Proporția în care se găsesc cei doi produși în amestec 

depinde de temperatura de reacție. Astfel, dacă se lucrează la temperaturi 

scăzute (-80ºC), în amestec predomină produsul 1,2 (80%), iar produsul 1,4 este 

în proporție de 20%. Dacă reacția are loc la temperatură mai ridicată (40ºC) sau 

dacă amestecul obținut la temperatură scăzută este încălzit la 40ºC, ponderea 

celor doi produși de adiție în amestec se modifică, devine majoritar produsul 1,4 

(80%), în timp ce produsul 1,2 se găsește în proporție de 20%. Între cele două 

valori de temperatură, procentele în care se găsesc cei doi produși de adiție în 

amestec sunt intermediare. 

 

 

1.4 Adiția radicalilor liberi 

Dacă electroliza sărurilor acizilor carboxilici (reacția Kolbe) se realizează 

în prezența dienelor conjugate are loc adiție de radicali liberi la dienă cu formare 

de dieni. 

 

În mod asemănător are loc adiția CCl4 sau Cl3CBr la butadienă în prezență 

de peroxizi (ca inițiatori). 
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1.5 Transformări chelatropice 

Dienele conjugate formează în prezența dioxidului de sulf, la cald, produși de 

adiție ciclici numiți sulfone. Încălzite, la temperaturi mai ridicate, sulfonele elimină 

SO2, refăcând diena. Are loc astfel o reacție chelatropică. 

 

1.6 Reacții periciclice (reacții de cicloadiție) 

Reacțiile periciclice sunt reacții care decurg prin stări de tranziție ciclice. 

Denumirea provine de termenul grecesc „perikyklos” care înseamnă „în jurul 

cercului”. Aceste reacții sunt caracterizate prin faptul că transformarea legăturilor 

reactanților în legăturile produșilor de reacție se realizează lent și simultan. 

Reacțiile de acest tip se produc în condiții termice sau fotochimice, fiind 

insensibile la catalizatori. Condițiile de lucru sunt determinate de numărul de 

electroni π din sistemul care reacționează. Toate reacțiile periciclice sunt 

strict stereospecifice. 

1.6.1 Reacții electrociclice. Închideri și deschideri de ciclu. 

Polienele cu 4n electoni π (n = 1,2,3,...) se ciclizează fotochimic, iar reacția 

cu deschidere de ciclu are loc termic. Polienele cu 4n + 2 electroni π dau reacții 

de ciclizare în condiții termice, iar deciclizarea se realizează fotochimic. Astfel, 

butadiena se transformă fotochimic în ciclobutenă, iar ciclobutena se transformă 

prin încălzire în butadienă. 1,3,5-hexatriena ciclizează termic cu formare de 1,3-

ciclohexadienă, care în condiții fotochimice se transformă în 1,3,5-hexatrienă. 
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1.6.2 Sinteza dien. Reacții de cicloadiție [4 + 2] 

Sinteza dien este o reacție caracteristică dienelor cu legături duble 

conjugate, care constă în adiția 1,4 a dienei la un compus cu legătură dublă, cu 

obținere de compuși cu inel de șase atomi, cu o legătură dublă între atomii C2 și 

C3 ai dienei inițiale. Este o reacție de cicloadiție [4+2]. Se mai numește și reacție 

(sinteză) Diels – Alder după numele chimiștilor germani care au descoperit și 

studiat acest proces.  

Aceste reacții au loc între un sistem dienic conjugat (numit componentă 

dienică) și un sistem alchenic substituit, de obicei, cu grupe atrăgătoare de 

electroni (numit componentă filodienică sau dienofilă). Produșii de cicloadiție au 

structură ciclohexenică și se numesc aducți. Termenul de cicloadiție [4+2] este 

determinat de cei 4 electroni π cu care diena participă la reacție și cei 2 electroni 

π ai filodienei. O sinteză dien se reprezintă astfel: 
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Pot avea rol de componentă dienică într-o sinteză dien butadiena și 

derivații substituiți ai acesteia, care formează aducți cu inel ciclohexenic sau 1,3-

ciclodiene care conduc la compuși biciclici cu punte. 

Ca filodiene se pot folosi alchene substituite cu grupări atrăgătoare de 

electroni (CHO, COOR, CN, COR, NO2, CF3, etc.) sau alchine și alchine 

substituite cu grupe atrăgătoare de electroni. Exemple de filodiene reactive: 

anhidrida maleică, acroleina, acidul acrilic, acrilonitrilul, esterii acidului acrilic, 

chinona, esterii acidului acetilendicarboxilic, etc. 

Sintezele dien nu necesită catalizatori, se produc prin încălzirea dienei cu 

filodiena în solvenți organici (benzen, toluen, etc.) și decurg cu atât mai ușor cu 

cât substituenții din molecula filodienei au caracter atrăgător de electroni mai 

puternic sau dacă în molecula dienei sunt prezente grupări respingătoare de 

electroni. 

 

Sinteza dien reprezintă o metodă sintetică cu aplicații vaste, utilizată 

pentru obținerea compușilor monociclici și biciclici sau policiclici cu punte, care 

conțin inele de șase atomi. 

1.7 Reacția de polimerizare 

Este cea mai importantă, din punct de vedere practic, reacție a 

alcadienelor deoarece butadiena, izoprenul și cloroprenul sunt monomeri 

importanți pentru obținerea cauciucului sintetic. În plus, izoprenul este 

monomerul din structura cauciucului natural. 

Polimerizarea dienelor decurge ca o poliadiție 1,4 obținându-se 

macromolecule cu structură filiformă care conțin în fiecare rest de dienă câte o 

legătură dublă. Aceste macromolecule constituie lanțuri polienice, care au 

proprietăți asemănătoare cauciucului natural. Din acest motiv acești polimeri se 
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numesc elastomeri, compuși care au proprietatea de a suferi deformări elastice 

sub acțiunea unor forțe exterioare. 

Condițiile de polimerizare sunt diferite, în funcție de natura monomerului, 

necesitând catalizatori precum Na, Ziegler – Natta (Al(C2H5)3 – TiCl4) , etc. 

Polimerizarea butadienei în prezență de catalizator Na conduce la un 

polimer liniar, obținut prin poliadiție 1,4, cu proprietăți asemănătoare cauciucului 

natural (cauciucul Buna). Pe lângă acest polimer liniar se obțin și polimeri 

ramificați, care se formează în urma poliadițiilor 1,2. Pentru a evita ramificarea 

nedorită a lanțului polimeric, butadiena este polimerizată în prezență de butil-litiu, 

când se formează cis- polibutadienă, un cauciuc cu proprietăți superioare 

cauciucului natural. 

 

Izoprenul polimerizează în prezența catalizatorului Ziegler–Natta, când se 

formează cis-poliizoprenul, un polimer cu aceeași structură ca și cauciucul 

natural. Prin polimerizarea cloroprenului se obține, de asemenea, un polimer cu 

proprietăți deelastomer (cauciucul neopren sau sovpren). 

 

1.8 Reacția de copolimerizare 

Copolimerizarea este reacția de polimerizare la care participă monomeri 

diferiți. Se obțin compuși macromoleculari numiți copolimeri. Structura 

copolimerilor este complexă, iar raportul molar între monomerii componenți nu 
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este neapărat 1:1. Copolimerizarea a doi monomeri X și Y poate conduce la două 

tipuri de copolimeri: 

- copolimeri alternanți: – X – Y – X – Y – X – Y – X – 

- copolimeri dezordonați: – X – X – Y – X – Y – X – Y – Y – 

De o importanță practică deosebită sunt copolimerii butadienei cu 

monomeri vinilici, care au proprietăți de elastomer și reprezintă cauciucuri 

sintetice cu aplicații în diferite domenii. Schema generală a unei reacții de 

copolimerizare a butadienei este următoarea: 

 

Cauciucuri sintetice importante sunt copolimerii butadienei cu acrilonitrilul, 

cu stirenul, cu α-metilstirenul 

 

2. Reacții de oxidare 

Alcadienele se oxidează asemănător cu alchenele, conducând la diferiți 

produși de oxidare, în funcție de structura lor și de condițiile de oxidare. 

2.1 Oxidarea blândă 

Oxidarea blândă a dienelor se realizează cu reactiv Baeyer, conducând la 

tetroli. 
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2.2 Oxidarea energică 

În prezența soluțiilor apoase oxidante K2Cr2O7 + H2SO4 sau KMnO4 + 

H2SO4, dienele se oxidează cu scindarea dublelor legături, rezultând acizi 

carboxilici, cetone sau CO2 și H2O, în funcție de structura lor. Reacția se folosește 

pentru determinarea poziției dublelor legături în molecula unei diene. 

 

 

2.3 Oxidarea cu ozon 

Cu O3 dienele formează ozonide care se descompun reductiv, formând 

compuși carbonilici. 

 

2.4 Adiția de oxigen 

Dienele conjugate pot adiționa O2 în condiții fotochimice. 
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2.5 Arderea 

Prin ardere dienele formează, ca și celelalte hidrocarburi, CO2 și H2O și 

degajă căldură. Reacția nu are aplicabilitate practică, deoarece reprezentanții 

importanți ai clasei, butadiena și izoprenul, sunt monomeri valoroși care se 

utilizează la obținere de polimeri și copolimeri. 

 

3. Reacții de substituție 

Dienele conjugate dau puține reacții de substituție. Una dintre acestea este 

reacția de acilare care se realizează prin tratarea dienei cu acil-cobalt-

tetracarbonil. 
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prof. Stamate Iuliana, Colegiul Tehnic “ Gheorghe Asachi”, București 

 

Înţelegerea fenomenelor şi proceselor biologice va fi posibilă numai 

folosind cunoştinţe de chimic, fizică şi matematică, precum şi cele mai moderne 

metode de investigare şi de prelucrare a datelor. O ilustrare concludentă a 

acestei caracteristici generale a biologiei contemporane o reprezintă apariţia şi 

afirmarea biofizicii. În cazul cercetărilor de biofizică, studiul fenomenelor de 

transport prin membranele biologice ocupă un loc central în înţelegerea 
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http://www.scientia.ro/


 

 
 

Pag. 32 

,,funcţionării” sistemelor vii. Abordând implicaţiile medicale ale biofizicii 

membranelor, cercetările de biofizica membranelor constau în conceperea 

directă a unor teste clinice. Un exemplu recent se referă la posibilitatea depistării 

încă din copilărie a subiecţilor predispuşi la hipertensiune arterială esenţială; o 

altă aplicaţie este hemodializorul – rinichiul artificial. 

Fenomenul de supremă complexitate pe care îl numim „viaţa” impune 

utilizarea arsenalului de concepţie şi de metode ale fizicii şi ale chimiei, precum 

şi a unor idei şi modalităţi de abordare din matematică şi din ştiinţele tehnice. O 

ilustrare concludentă a acestei caracteristici generale a biologiei contemporane, 

o reprezintă apariţia şi afirmarea biofizicii. Obiectul acestei ştiinţe situată în 

domeniul de interferenţă al disciplinelor fizice şi biologice tradiţionale, îl constituie 

studiul fenomenelor şi al aspectelor fizice ale proceselor biologice. Ca atare, 

biofizica acoperă toate nivelurile de organizare ale materiei vii, de la cel supra-

macromolecular, până la biosfera în totalitate, referindu-se însă cu precădere, la 

mecanismele de nivel molecular ale proceselor biologice. 

În cazul cercetărilor de biofizică, studiul fenomenelor de transport prin 

membranele biologice ocupă un loc central în înţelegerea ,,funcţionării” 

sistemelor vii şi datorită implicaţiilor medicale şi mai recent, chiar a aplicaţiilor 

tehnice la care conduce. De altfel, membrana plasmatică este un organit a cărui 

existenţă şi ale cărui caracteristici au fost mai întâi deduse în mod indirect din 

date de factură biofizică, vizualizarea sa efectivă realizându-se relativ târziu, 

după elaborarea modelelor de structură pe bază de permeabilitate şi a 

caracteristicilor electrice şi mecanice.  

Membranele plasmatice sunt formaţiuni flexibile, care pot fi izolate de 

citoplasmă ca entităţi distincte. În compoziţia membranelor se găsesc mai ales 

glucide şi proteine, în proporţii care pot să varieze de la numai 25% proteine în 

tecile de mielină nervoase, până la 75% proteine în unele membrane bacteriene. 

Dintre proteinele membranare, unele pot fi uşor disociate de exemplu prin simplă 

spălare cu soluţii saline, în timp ce altele nu pot fi extrase decât prin solubilizare 
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cu detergenţi care distrug structura membranei şi adesea denaturează 

respectivele molecule proteice. Acestea pătrund adânc sau chiar traversează 

stratul de lipide al membranei, numindu-se proteine integrate sau intrinseci, în 

timp ce proteinele din prima categorie sunt doar adsorbite pe stratul lipidic şi se 

numesc periferice sau extrinseci. Deoarece toţi componenţii moleculari ai 

membranei se pot deplasa chiar sub forma unei difuzii rapide în planul 

membranei, acest model este numit „mozaic fluid” de proteine globulare într-un 

dublu strat lipidic. Acest model oferă cadrul conceptual adecvat pentru explicarea 

atât a funcţiilor de transport, cât şi a plasticităţii conformaţionale a celulelor, a 

proceselor imunologice şi a efectelor produse asupra membranelor de diferiţi 

agenţi chimici (hormoni, mediatori chimici, medicamente, toxine, etc.).  

Studiul oricărui fenomen de transport prin biomembrane revine, din punct 

de vedere experimental, la aflarea dependenţei fluxurilor transmembranare de 

substanţe, de forţele care le antrenează. În orice celulă, aceste forţe pot fi ori 

gradienţi ai unor mărimi fizice intensive (concentraţie, presiune hidrostatică, 

potenţial electric) ori afinităţi ale unor reacţii donatoare de energie liberă. Sursa 

primară de energie pentru toate fenomenele de transport din sistemele biologice 

o constituie reacţiile chimice exoenergetice. 

Procesele de transport dependente de concentraţie pot fi de difuzie 

simplă. Difuzia simplă a substanţelor liposolubile, de exemplu a hormonilor 

steroizi şi ale celor amfifile, de exemplu a alcoolilor, se produce chiar prin 

matricea lipidică a membrane. Unele proteine membranare intrinseci, pot 

transloca în sens contrar gradienţilor de concentraţie cationi anorganici, suferind 

cicluri de tranziţii conformaţionale cuplate direct cu hidroliza fosfaţilor macroergici 

furnizaţi de metabolismul energetic celular. 

Mult timp ignorate, legăturile biologiei cu activităţile „inginereşti” apar în 

prezent biunivoce şi extrem de semnificative. Pe de-o parte, în diferite domenii 

biologice sunt aplicate principii şi metode inginereşti, iar pe de altă parte se 

conturează clar faptul că, în viitorul apropiat, tot mai multe dintre tehnologiile 
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actuale vor fi înlocuite prin biotehnologii. Aceste procese de tip industrial 

utilizează elemente biologice, de obicei microorganisme, care sunt încadrate într-

un flux tehnologic, prin activitatea lor metabolică realizând o parte din 

transformările de substanţe necesare respectivei tehnologii. Studiile de biofizică 

ale fenomenelor de transport, au arătat modalităţile în care membranele biologice 

realizează separarea cu mare selectivitate şi eficienţă energetică a substanţelor 

din amestecuri lichide, precum şi cuplajul chemoelectric prin care variaţia 

concentraţiei unei substanţe este tradusă într-o variaţie de potenţial electric. 

Reproducerea tehnică a unor aspecte ale acestor funcţii ale membranelor 

biologice a condus deja la rezultate tehnologice de mare semnificaţie, dintre care 

unele răspund unor necesităţi majore ale omenirii.  

În activitatea de protejare a mediului înconjurător, în particular pentru 

controlul poluării cu compuşi organici a apelor în care sunt deversate reziduuri 

industriale, electrozii selectivi cu componente biologice promit a fi extrem de utili 

căci, pe de o parte se simplifică şi se scurtează durata dozărilor, iar pe de altă 

parte, prin automatizare se pot lua măsuri prompte de stopare a deversărilor 

peste limitele periculoase. 

Referitor la problema generală a impactului cercetărilor de biofizică asupra 

tehnologiilor, trebuie subliniat faptul că, pe măsură ce aprofundează înţelegerea 

mecanismelor materiei vii, aceste cercetări relevă tot mai multe „soluţii tehnice” 

pe care evoluţia biologică le-a reţinut ca viabile şi pe care omul le poate adapta 

la activităţile sale de tip tehnologic. 
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165 DE ANI DE LA NAȘTEREA LUI NIKOLA TESLA 

prof. Turcu Simona Dana, Liceul Teoretic ”Marin Preda”, București 

 

Născut pe 10 iulie 1856, istro - român 

de origine, ar fi trebuit să poarte numele 

Drăghici. În timp, după meseria de dulgher 

(teslar) transmisă în familie numele a fost 

înlocuit cu porecla: Teslea.  

Tesla este considerat ca fiind unul 

dintre cei mai mari oameni de știință ai 

sfârșitului de secol XIX și început de secol 

XX. Cunoștințele moderne despre curentul 

alternativ, sistemele de curent alternativ, 

motoarele ce utilizează curentul alternativ, 

deci în fapt declanșarea celei de a doua Revoluții Industriale, i se datorează în 

mare parte. 

Șirul invențiilor și descoperirilor sale începe în 1881 în timp ce își făcea 

studiile la Politehnica din Graz. 

În 1882, la Budapesta, se naște idea de “câmp electric învârtitor“. 

Imediat după aceea Tesla pleacă la Paris pentru a lucra la Compania 

Continentală Edison. Construcția centralei electrice Strasbourg a fost o lucrare 

dificilă pe care a dus-o la bun sfârșit și pentru care ar fi trebuit să primească 

25000 de dolari, o sumă foarte mare la acea vreme, dar pe care nu primit-o. Unul 

dintre asistenții lui Edison îi propune însă să emigreze în America și în 1884 îi 

scrie o scrisoare de recomandare chiar pentru Edison.   

La New York este primit cu dificultăți și răceală de către Edison, însă, în 

baza recomandării scrise primate, îl angajează pe Tesla la atelierele companiei 
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ca inginer electrician pentru repararea motoarelor și generatoarelor de current 

continuu Edison. 

În 1885, în urma unei situații neprevăzute, Tesla se face remarcat din nou. 

Motorul Edison cu care este dotat transatlanticul Oregon suferă un scurtcircuit, 

iar orice întârziere ar fi generat pierderi materiale foarte mari pentru armatori. 

Firma lui Edison îl însărcinează pe Tesla cu rezolvarea acestei probleme și îi 

promite suma de 50000 de dolari pentru remedierea defecțiunii în timp util. În 20 

de ore defectiunea este găsită, cauza înlăturată iar transatlanticul, cu motorul 

rebobinat, este gata de drum la data stabilită. Dar, ca și în situația precedent, în 

locul sumei promise Tesla primește explicații: a fost o glumă. 

Edificat asupra caracterului lui Edison, Tesla hotărăște să lucreze pe cont 

propriu, înființând în 1885 “Tesla Arc Light Company“. De asemenea acesta este 

momentul în care se întoarce la cercetările și ideile sale și definitivează un sistem 

original bazat pe curenți alternativi polifazați. Trecerea timpului îi dă dreptate lui 

Tesla: utilizarea curentului alternativ devine realitate. 

“Războiul curenților“ mai durează câțiva ani între Edison și Tesla. 

Cu sprijinul unui investitor, și cu gândul la “orașul luminilor“, prezintă în 

fața a 27 de milioane de vizitatori ai Târgului Internațional de la Chicago, în mai 

1893, noile sale idei legate de sistemele de curent alternativ. Vizitatorii au putut 

privi sute de lumini incandescente care s-au aprins… 

Alături de același investitor, după 5 ani de muncă, milioane de dolari 

cheltuiți, momente de renunțare și neîncredere și crize financiare, Tesla își 

îndeplinește unul dintre visurile din copilărie: să poată folosi puterea apei pentru 

producerea electricității. Prima hidrocentrală, Niagara Falls, devine realitate în 

1896. 
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Cele mai multe dintre enciclopedii îl prezintă pe Guglielmo Marconi drept 

inventator al radioului. Însă primul brevet pentru aplicații radio îi aparține lui Nikola 

Tesla. 

Din păcate norocul nu i-a surâs nici de astă data… La începutul lui 1895 

Tesla era pregătit să transmit un semnal pe o distanță de 50 de mile, însă 

întreaga sa muncă a fost pierdută într-un incendiu devastator ce a distrus complet 

laboratoarele sale. 

Marconi a reușit să transmită și să recepționeze semnale radio dincolo de 

Oceanul Pacific în decembrie 1901. 

În anul 1898 la expoziția de la Madison Square Garden Tesla prezintă 

prima navă controlată prin unde radio. Nava, o miniatură, se mișca pe un lac 

artificial. Tesla marturisea atunci : “Când a apărut prima oară, a creat o impresie 

pe care nici o altă invenție a mea nu a produs-o… Acestea sunt începuturile unei 

noi rase de roboți, oameni mecanici, care vor face munca laborioasă a omenirii. 

“ 

Experimentul de la Colorado este insă, cu siguranță, cel mai învăluit în 

mister. Tesla a construit o stație experimentală cu 2 bobine uriașe. Tesla a 

susținut, la acea vreme, că a reușit să aprindă, fără fire, lămpile orașului, 

producănd tensiuni de peste 12000 V. Cert este că oamenii au putut vedea cel 

mai mare fulger produs vreodată în mod artificial (peste 40 de metri). Tunetul s-
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a auzit de la o distanță de aproximativ 36 de kilometri în timp ce o aura albastră 

înconjura întreaga zonă. 

 

Timp de 9 luni a continuat să experimenteze, descoperind frecvența de 

rezonanță a Pământului și reușind să producă primul cutremur artificial. 

Tot din perioada în care s-a aflat în Colorado datează și receptarea unui 

semnal repetat din spațiu. Acest lucru l-a făcut să afirme că este imposibil ca, 

din miliarde de planete, una singură să fie locuită, afirmație care a atras 

comentarii malițioase la adresa inventatorului. 

La întoarcerea la New York scrie un articol în care descrie un mod de a 

capta energia solară cu ajutorul unei antene, sugerează că vremea poate fi 

controlatră cu ajutorul energiei electrice, propune un sistem global de 

comunicație fără fire, vorbește despre mașini care ar face războiul imposibil… 

Articolul atrage atenția magnatului J.P. Morgan. Acestuia Tesla îi propune un 

sistem global de comunicașii fără fir pentru a transmite mesaje telefonice 

dincolo de ocean, pentru a transmite stiri, muzică, pentru a securiza 

comunicațiile militare, etc.  

“Când  comunicația fără fir va fi aplicată pe scară largă Pământul va fi 

transformat într-un creier uriaș, capabil să răspundă în oricare colț al său” îi 

spunea Tesla lui Morgan. 
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Turnul construit de Tesla pentru transmiterea wireless a eletricității în jurul lumii 

 Nikola Tesla a primit în 1917 medalia Edison, cea mai înaltă distincție a 

Institutului American de Inginerie Electrică, ca o încununare a unei cariere 

științifice de excepție. 

 Ideile sale continuă să vină parcă din science-fiction, chiar și în ziua de 

azi. 

Trei laureați ai Premiului Nobel au vorbit despre Tesla ca fiind ”una dintre 

acele minți excepționale ale lumii care au deschis drumul pentru multe 

descoperiri tehnologice din era modernă” 
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PROBLEME REZOLVATE DE FIZICĂ CU GRAD 

RIDICAT DE DIFICULTATE 

propuse și rezolvate de prof. Măntoiu Liliana, Santiago de Chile, Chile 

 

Cinematică 

1. Un automobil se deplasează cu viteza iniţială v0=100 km⁄h. La un moment dat 

conductorul începe să frâneze și acceleraţia începe să scadă după o relaţie 

a(t)=c•t, unde c=-2,5 m⁄s3. În cât timp se oprește şi care este distanţa 

parcursă? 

 

Pentru a găsi timpul în care se ajunge la 𝑣 = 0 se poate folosi expresia 
𝑣 = 𝑓(𝑡) = 𝑣(𝑡). 

𝑣(𝑡) = 𝑣0 + ∫ 𝑎(𝑡)𝑑𝑡 = 𝑣0 + ∫ 𝑐 ∙ 𝑡 𝑑𝑡
𝑡

0
  si 𝑣(𝑡) = 𝑣0 +

1

2
𝑐𝑡2 

     𝑣(𝑡) = 0 ⇒ 𝑣0 +
1

2
𝑡2 = 0 ⇒ 𝑡 = √

−2v0

𝑐
 

      𝑥(𝑡) = 𝑥0 + ∫ 𝑣(𝑡)
𝑡

0
𝑑𝑡  si 𝑥(𝑡) = 𝑥0 + 𝑣0𝑡 +

1

6
𝑐𝑡3 

 

    Dacă 𝑥0 = 0 si  𝑡 = √
−2v0

𝑐
, rezultă 𝑥 =

2v0

3
√

−2v0

𝑐
. 

 

 



 

 
 

Pag. 41 

Energie și lucru mecanic/conservarea energiei 

2. Se consideră că pentru construirea marii piramide a lui Keops, acum aprox. 

4500 ani, a fost nevoie de 20.000 de muncitori care au lucrat 12 ore pe zi, 330 

zile pe an, timp de 20 de ani. Baza piramidei este un pătrat ce iniţial avea latura 

de 230m, înălţimea de 146m şi o masă în jur de 7 • 109𝑘𝑔. 

a) Să se calculeze energia potenţială gravitaţională înmagazinată în piramidă 

(considerând că centrul ei de masă se găseşte la o pătrime din înălţime faţă 

de bază) 

b) Presupunând că doar 1000 de muncitori lucrau efectiv la ridicarea blocurilor 

de piatră (ceilalţi lucrau în domenii conexe) şi că fiecare muncitor acumula 

energie prin consum de mancare cu o rată de 300kcal/h, să se calculeze 

eficienţa energetică a acestora. 

c) Să se calculeze masa de mancare necesară zilnic considerând ca în medie 

un muncitor consumă 3600kcal şi că dieta lor conţinea 5% proteine, 

60%carbohidraţi şi 35%grăsimi şi că 1g proteine reprezintă 4,1Kcal, 1g 

carbohidraţi 4,1kcal si 1g grăsime 9,3 kcal. 

 

a)  𝐸𝑝 = 𝑚𝑔ℎ; 

Ştiind că centrul de greutate al piramidei regulare se găseste, faţă de bază, la 

ℎ = 𝐻 4⁄ H fiind înălţimea piramidei, 

         𝐸𝑝 = 𝑚𝑔 𝐻 4⁄ = 2,51012𝐽 

b) Energia înmagazinată de cei 1000 de muncitori, prin alimentare, în decursul 

celor 20 de ani, va fi: 

   𝐸𝑡 = 𝐸𝑧𝑖330𝑁𝑚𝑢𝑛𝑐𝑖𝑡𝑜𝑟𝑖 

       𝐸𝑧𝑖 = 300kcal ℎ⁄ 4186J 𝑘𝑐𝑎𝑙⁄ 12h = 15.069.000J 𝑧𝑖⁄  

      𝐸𝑡 = 9,9461013𝐽 

        Eficienţa energetică a sistemului piramida-muncitori: 

      𝜂 = 𝐸𝑝 𝐸𝑡⁄ = 0,025 = 2,5% 

c) Calculăm cantitatea de proteine, carbohidraţi şi grăsimi conţinute în raţia 
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zilnică 

    𝐸𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒𝑖𝑛𝑒 = 3600 • 0,05 = 80𝐾𝑐𝑎𝑙 

    𝐸𝑐𝑎𝑟𝑏𝑜ℎ𝑖𝑑𝑟𝑎𝑡𝑖 = 3600 • 0,6 = 2160kcal 

    𝐸𝑔𝑟𝑎𝑠𝑖𝑚𝑖 = 3600 • 0,35 = 1260kcal 

şi 

   𝑚𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒𝑖𝑛𝑒 = 𝐸𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒𝑖𝑛𝑒 • 1g 4,1⁄ 𝐾𝑐𝑎𝑙 = 43,90𝑔 

   𝑚𝑐𝑎𝑟𝑏𝑜ℎ𝑖𝑑𝑟𝑎𝑡𝑖 = 𝐸𝑐𝑎𝑟𝑏𝑜ℎ𝑖𝑑𝑟𝑎𝑡𝑖 • 1g 4,1⁄ 𝐾𝑐𝑎𝑙 = 526,8𝑔 

   𝑚𝑔𝑟𝑎𝑠𝑖𝑚𝑖𝑖 = 𝐸𝑔𝑟𝑎𝑠𝑖𝑚𝑖 • 1g 9,3⁄ 𝐾𝑐𝑎𝑙 = 135,5𝑔 

        Cantitatea de mâncare /persoană /zi: 

   𝑚𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑎𝑛𝑎 = 𝑚𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒𝑖𝑛𝑒 + 𝑚𝑐𝑎𝑟𝑏𝑜ℎ𝑖𝑑𝑟𝑎𝑡𝑖 + 𝑚𝑔𝑟𝑎𝑠𝑖𝑚𝑖 = 706,2 𝑔 𝑧𝑖⁄ , 

 

iar pentru cei 20.000 muncitori masa necesarului de mâncare pe zi va fi: 

    𝑀 = 1,4 × 104 𝐾𝑔 𝑧𝑖⁄ . 

3. O rachetă spaţială, M, având masa de 2500kg se deplasează pe o orbită 

circumterrestră la altitudinea h= 1730km faţă de Terra. În Punctul Q al orbitei, 

pilotul lansează un satelit către în faţă, pierzand astfel cu 95% din viteza iniţială. 

Să se găsească parametrii orbitali: energie, perioadă şi semiaxa mare a 

traiectoriei rachetei, înainte şi după lansarea satelitului. Se cunosc: 𝑅𝑝 =

6370𝑘𝑚, 𝑀 = 5,97 × 1024𝑘𝑔si 𝐺 = 6,67 × 10−11 𝑚3 𝑘𝑔⁄ • 𝑠2: 

 

Energia totală a rachetei înainte de lansarea satelitului:𝐸𝑡 = 𝐺 •
𝑚•𝑀

2r
, 

𝑟 = ℎ + 𝑅𝑃;  𝑟 = 8100𝑘𝑚 = 8100 • 103𝑚 

𝐹𝑔𝑟𝑎𝑣𝑖𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑎 = 𝐹𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑖𝑝𝑒𝑡𝑎 𝐺 •
𝑀𝑚

𝑟2 = 𝑚𝜔2𝑟 si  𝜔2 = 𝐺
𝑀

𝑟3 de unde 𝑇 = 2𝜋√
𝑟3

𝐺•𝑀
 

𝑇 = 7223,2𝑠 ≈ 2ℎ 

energia totală a sistemului pământ – rachetă: 

𝐸𝑡 = 𝐸𝑝 + 𝐸𝑐, 𝐸𝑝 = −𝐺
𝑀𝑚

𝑟
, 𝐸𝑐 =

1

2
𝐺

𝑀•𝑚

𝑟
si 𝐸𝑡 = −𝐺

𝑀•𝑚

2r
 

𝐸𝑡 = −6,15 • 1010𝐽; 𝐸𝑐 = 6,15 • 1010𝐽. 
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Pentru orbita circulară energia cinetică este egală cu negativul energiei totale si 

deci 

𝐸𝑐 = 𝐺
𝑀•𝑚

2r
. Dar  𝐸𝑐 =

𝑚𝑣2

2
 de unde 𝑣 = √

2Ec

𝑚
;  𝑣 ≈ 7 • 103 𝑚 𝑠⁄  

După lansarea satelitului viteza se reduce cu 95% din viteza iniţială: 𝑣′ = 𝑣 − 𝑣 •

0,95 • 10−2În punctul P, energia potenţială a rachetei rămâne constantă, variază 

doar energia cinetică. 

𝑣′ = 6,96 • 103 𝑚 𝑠⁄  

𝐸𝑐′ =
1

2
𝑚 • 𝑣′2;  𝐸′ = 𝐸𝑝 + 𝐸𝑐′si cum 𝐸′ = −𝐺 •

𝑀•𝑚

2r′
rezulta 𝑟′ = −𝐺

𝑀•𝑚

2𝐸′
 

𝐸𝑐′ ≈ 6 • 1010𝐽; 

𝑇′ = √
4𝜋2•𝑟′3

𝐺•𝑀
= 2𝜋 • 𝑟′ • √

𝑟′

𝐺•𝑀
. 

4. Mişcarea unei particule de masă m, este descrisă prin graficul următor. 

Particula pleacă din origine, în zona I, 

cu viteza 𝑣1⃗⃗⃗⃗  sub unghiul 𝛼1 şi energie 

potenţială nulă şi ajunge în zona II, 

trecând printr-o barieră care îi modifică 

viteza ajungând în punctul P cu viteza 

𝑣2⃗⃗⃗⃗  sub un unghi 𝛼2 fata de Ox şi 

energie potenţială 𝐸𝑝. Considerând componenta pe Oy a vitezei constantă în 

timpul miscării, să se găsească expresia vitezei 𝑣2  

a) în funcţie de masa 𝑚, de viteza 𝑣1si energia potenţială 𝐸𝑝, 

b) în funcţie de 𝑣1, 𝛼1si 𝛼2. 

 

a) conservarea energiei:  
1

2
𝑚𝑣1

2 =
1

2
𝑚𝑣2

2 + 𝐸𝑝 de unde 𝑣2 = √𝑣1
2 −

2𝐸𝑝

𝑚
 

b) componentele vitezelor sunt: 

 𝑣1x = 𝑣1cos𝛼1 şi 𝑣1y = 𝑣1sin𝛼1 

           𝑣2x = 𝑣2cos𝛼2şi  𝑣2y = 𝑣2sin𝛼2 
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dar cum 𝑣1y = 𝑣2yrezultă   𝑣2 = 𝑣1
sin𝛼1

sin𝛼2
. 

5. Un resort cu constanta elastică 𝑘 = 1000𝑁 𝑚⁄  este fixat în poziţie verticală pe 

un suport orizontal. Pe resort este așezată, la un moment dat, o platformă 

orizontală de masă 𝑀 = 8𝑘𝑔. Asupra sistemului astfel constituit, de la 

înălţimea 𝐻 = 2m faţă de poziţia iniţială a resortului, cade o bilă de plastilină 

cu masa 𝑚 = 2𝑘𝑔. Să se analizeze sistemul atât din punct de vedere dinamic 

cât şi energetic, şi să se determine valorile extreme ale elongaţiei resortului. 

 

a)  analiza dinamică a mişcării: 

Sub acţiunea greutăţii platformei de masă M, resortul se comprimă cu 𝑦0, iar la 

echilibru 𝐺 = 𝐹𝑒⃗⃗  ⃗şi deci 𝑘𝑦0 = 𝑀𝑔. Prin urmare 𝑦0 =
𝑀𝑔

𝑘
. 

În aceasta situaţie, bila de plastilina cade de la înălţimea 𝐻 + 𝑦0iar viteza ei 

înainte de ciocnire va fi 𝑣𝑖 = √2g(𝐻 + 𝑦0). 

Conservarea impulsului: 𝑚𝑣𝑖 = (𝑀 + 𝑚)𝑣𝑓 

La echilibru, dupa ciocnire: 𝐹𝑒 = 𝐺 şi deformarea resortului cu 𝑦𝑓. Prin urmare 

𝑦𝑓 =
(𝑀+𝑚)𝑔

𝑘
 

Sub acţiunea forţei deformatoare, resortul devine un sistem oscilant cu o mişcare 
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oscilatorie armonică de perioadă şi viteză unghiulară: 

 𝜔 = 2𝜋𝜈 =
2𝜋

𝑇
= √

𝑘

𝑀+𝑚
 

Ecuaţia de mişcare a sistemului: 𝑦 = −𝑦0 + 𝐴𝑠𝑖𝑛(𝜔𝑡 + 𝜑) 

şi ecuaţia vitezei: 𝑣 = 𝐴𝜔cos(𝜔𝑡 + 𝜑) 

𝐴 şi 𝜑 se determina punând condiţia iniţială, ceea ce conduce la 

−𝑦0 = −𝑦𝑓 + 𝐴𝑠𝑖𝑛𝜑şi – 𝑣𝑓 = 𝐴𝜔cos𝜑, 

considerând originea sistemului de referinţă, poziţia iniţială a resortului în punctul 

O. 

Înlocuind valorile numerice, se obţine: 

𝑦0 = 7,84 ⋅ 10−2𝑚;  𝑦𝑓 = 9,8 ⋅ 10−2𝑚; 𝑣𝑖 = 6,27𝑚 𝑠⁄ ;  𝑣𝑓 = 1,254𝑚 𝑠⁄ şi 𝜔 =

10 𝑟𝑎𝑑 𝑠⁄ . 

Cu aceste date, ecuaţiile elongaţiei şi vitezei devin: 

𝑦 = −9,8 ⋅ 10−2 + 𝐴sin(10𝑡 + 𝜑) si 𝑣 = 𝐴 ⋅ 10cos(10𝑡 + 𝜑). 

Rescriind ecuaţiile pentru 𝑡 = 0avem: 

−7,84 ⋅ 10−2 = −9,8 ⋅ 10−2 + 𝐴sin𝜑 şi −1,254 = 10Acos𝜑 de unde rezultă 

𝐴 = 12,68 ⋅ 10−2𝑚 şi  𝜑 = 0,155𝑟𝑎𝑑 

          

Se observă că 𝑦 este o funcţie de sin𝑥 şi cum în cazul acestui sistem întâi avem 

o mişcare de comprimare şi apoi de elongare, valorile extreme ale elongaţiei pot 

fi determinate considerând valorile extreme ale funcţiei în concordanţă cu 

caracteristicile mişcării: sin𝑥 = −1 pentru 𝑥 =
3𝜋

2
 şi  sin𝑥 = 1 pentru 𝑥 =

3𝜋

2
+ 𝜋. 

Aşadar: sin(10t1 + 0,155) = −1 pentru 10t1 + 0,155 =
3𝜋

2
 de unde 𝑡1 = 0,45𝑠. 

sin(10t2 + 0,155) = 1 pentru  10t2 + 0,155 =
3𝜋

2
+ 𝜋 de unde 𝑡2 = 0,76𝑠. 

Înlocuind aceste valori  ale timpului, în ecuaţia elongaţiei obţinem valorile extreme 

ale acesteia: 

𝑦1 = −22,48 • 10−2𝑚pentru comprimarea maximă la momentul  𝑡1 = 0,45𝑠. 

𝑦2 = 2,88 • 10−2𝑚 pentru elongare maximă la momentul 𝑡2 = 0,76𝑠. 
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Considerând sistemul ideal fără frecări şi pierderi de energie, poziţiile se repetă 

dupa n perioade. 

b) Echilibrul energetic: 

energiile componentelor sistemului: 

 - înainte de ciocnire: 

bila de plastilină aflată la înălţimea H  are energia potenţială: 𝐸𝑝𝑏𝑖𝑙𝑎
= 𝑚𝑔𝐻 

sistemul bloc-resort are o energie potenţială gravitaţională a blocului de metal şi 

una de deformare a resortului: 

𝐸𝑝𝑏𝑙𝑜𝑐
= −𝑀𝑔𝑦0si  𝐸𝑝𝑟𝑒𝑠𝑜𝑟𝑡

= −
1

2
𝑘𝑦0

2. 

 - momentul ciocnirii: 

energia potenţială a bilei este transformată in energie cinetică: 

 𝑚𝑔(𝐻 + 𝑦0) =
1

2
𝑚𝑣𝑖

2 

Ciocnirea fiind plastică, există pierdere de energie: 

 𝑄 =
1

2
(𝑚 + 𝑀)𝑣𝑓

2 −
1

2
𝑚𝑣𝑖

2 

 - după ciocnire: 

𝐸𝑝 = −(𝑀 + 𝑚)𝑔𝑦0 

𝐸𝑐 =
1

2
(𝑀 + 𝑚)𝑣𝑓

2 

𝐸𝑝𝑑𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑟𝑒
=

1

2
𝑘𝑦0

2 

 

Energia totală:  𝐸𝑡𝑜𝑡 = 𝐸𝑝 + 𝐸𝑐 + 𝐸𝑝𝑑𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑟𝑒
 înlocuind valoric obţinem 𝐸𝑡𝑜𝑡 =

3,25𝐽. 

Expresia generală a energiei sistemului, va fi: 

                              𝐸𝑡𝑜𝑡 = −(𝑀 + 𝑚)𝑔𝑦 +
1

2
(𝑀 + 𝑚)𝑣𝑓

2 +
1

2
𝑘𝑦2. 

Cunoscând poziţia resortului în momentul ciocnirii şi viteza după ciocnire, se 

poate calcula energia totală a sistemului. 

Bazându-ne în continuare pe conservarea energiei, pentru 𝑣 = 0𝑚 𝑠⁄ , obţinem o 
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ecuaţie în y care permite determinarea valorilor elongaţiei resortului. 

𝐸𝑡𝑜𝑡 = −(𝑀 + 𝑚)𝑔𝑦 +
1

2
𝑘𝑦2         3,25 = −98y + 500y2 

Ecuaţie din care obţinem valorile extreme: 

 𝑦1 = −0,2248𝑚 = −22,48 • 10−2𝑚şi 𝑦2 = 0,0288𝑚 = 2,88 • 10−2𝑚 

6. Un oscilator armonic are o miscare amortizată, cu un coeficient de amortizare 

𝐴. În cât timp şi în câte periode de oscilaţie energia sa totală se reduce la 

jumătate din cea iniţială? 

La momentul 𝑡 = 0𝑠, energia totală este 𝐸𝑡 =
1

2
𝑘(𝛥𝑥)2. 

la un moment oarecare 𝑡, energia totală va fi 𝐸𝑡′ = 𝐸𝑡 • e
−𝐴•𝑡

𝑚 , miscarea fiind 

amortizată. 

Considerând cerinţa problemei, 𝐸𝑡′ =
1

2
𝐸𝑡, avem 

𝐸𝑡 • e
−𝐴•𝑡

𝑚 =
1

2
𝐸𝑡 → 2 = e

𝐴•𝑡

𝑚 şi aplicând logaritmul natural ln(2) =
𝐴•𝑡

𝑚
, de unde 

obţinem timpul în care energia oscilatorului este amortizată la jumătate: 

𝑡 =
𝑚•ln(2)

𝐴
.  

𝑡 =
4•ln2

0,35
= 7,92𝑠   

𝑁 =
𝑡

𝑇
 

𝑇 = 2𝜋√
𝑚

𝑘
;    𝑇 = 0,628𝑠   şi 𝑁 = 12,6 perioade. 

7. Un corp de masă m este suspendat de resort vertical şi asezat în repaus pe 

o platformă orizontală. Platforma este îndepărtată încet astfel încât resortul se 

întinde cu viteză constantă până atinge ehilibrul. Elongaţia resortului, în aceste 

condiţii, este 𝛥𝑥, faţă de poziţia iniţială. Să se determine lucrul mecanic efectuat 

de: 

a) forţa gravitaţională, 

b) de către resort 

c) de către platformă 

 



 

 
 

Pag. 48 

 

– determinarea constantei elastice 𝑘: la echilibru 𝐹𝑒 = 𝐺de unde 𝑘 =
𝑚•𝑔

𝛥𝑥
 

a) 𝐿𝐺 = 𝐺 • 𝛥𝑥 = 𝑚𝑔𝛥𝑥 

b) 𝐿𝐹𝑒
= −

1

2
𝑘(𝛥𝑥)2 

c) 𝐿𝑝𝑙𝑎𝑡𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎 la echilibru ∑𝐹 = 0 ceea ce înseamnă −𝐹𝑒 − 𝑁 + 𝐺 = 0 sau 

 

−𝑘𝑥 − 𝑁 + 𝑚𝑔 = 0de unde 𝑁 = 𝑚𝑔 − 𝑘𝑥 

𝐿𝑝𝑙𝑎𝑡𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎 = −∫ 𝑁𝑑𝑥
𝛥𝑥

0

= −∫ (𝑚𝑔 − 𝑘𝑥)
𝛥𝑥

0

𝑑𝑥 = −𝑚𝑔𝛥𝑥 +
1

2
𝑘(𝛥𝑥)2 

Acelaşi rezultat se obţine considerând că la echilibru, lucrul mecanic total al 

tuturor forţelor care acţionează asupra platformei trebuie să fie nul: 

𝐿𝐺 + 𝐿𝐹𝑒
+ 𝐿𝑝𝑙𝑎𝑡𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎 = 0de unde 𝐿𝑝𝑙𝑎𝑡𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎 = 𝐿𝐹𝑒

− 𝐿𝐺, 𝐿𝑝𝑙𝑎𝑡𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎 =
1

2
𝑘(𝛥𝑥)2 −

𝑚𝑔𝛥𝑥. 

8. Un obiect este deplasat sub 

acƫiunea unei forţe variabile dată de 

expresia 

 𝐹 = 𝐹0(
𝑥

𝑥0
− 1) 

Să se determine lucrul mecanic 

efectuat pentru a deplasa obiectul de la 

𝑥 = 0 la 𝑥 = 3x0 în două moduri: 

a) calculând aria de sub graficul  𝐹 = 𝑓(𝑥) 

b) evaluând expresia integrală a lucrului mecanic 

 

a) 𝐿 = 𝐿1 + 𝐿2; 𝐿1 =
1

2
(3x0 − 𝑥0)(2F0 − 0) = 2F0 • 𝑥0si 𝐿2 = −

1

2
𝐹0 • 𝑥0și      𝐿 =

3

2
𝐹0𝑥0 

b) 𝐿 = ∫ 𝐹 • 𝑥𝑑𝑥
3x0

0
= ∫ 𝐹0 (

𝑥

𝑥0
− 1) 𝑑𝑥

3x0

0
=

3

2
𝐹0𝑥0. 
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9. Găsiţi expresia vitezei unui automobil în funcţie de masa 𝑚, puterea cu care 

este impulsat, 𝑃 şi distanţa parcursă din poziţia de repaus 𝑥. 

 

𝑃 = 𝐹 • 𝑣 = 𝐹
𝑑𝑥

𝑑𝑡
=

𝑑(𝐹 • 𝑥)

𝑑𝑡
=

𝑑𝐿

𝑑𝑡
 

𝐹 = 𝑚 • 𝑎 = 𝑚 •
𝑑𝑣

𝑑𝑡
şi 𝑃 = 𝐹 • 𝑣 = 𝑚

𝑑𝑣

𝑑𝑡
• 𝑣 ceea ce se poate transforma în 

 
𝑃

𝑚
= 𝑣 •

𝑑𝑣

𝑑𝑡
 

 

𝑑𝑣

𝑑𝑡
=

𝑑𝑣

𝑑(
𝑥

𝑣
)
=

𝑣𝑑𝑣

𝑑𝑥
. Deci 

𝑃

𝑚
= 𝑣(𝑣

𝑑𝑣

𝑑𝑥
) sau 𝑣2𝑑𝑣 =

𝑃

𝑚
𝑑𝑥 de unde prin integrare se 

obţine 

1

3
𝑣3 =

𝑃

𝑚
𝑥 şi în final 𝑣 = (

3𝑃𝑥

𝑚
)
1 3⁄

. 

10. Într-un proces de extrudare, o bară de aluminiu este împinsă în interiorul unui 

sistem, trecând dintr-un tub cu un diametru 𝐷, în unul cu un diametru inferior 

𝑑. Care este viteza maximă cu care poate fi împinsă bara de aluminiu astfel 

încât forţa care acţionează asupra barei în procesul de extrudare să fie cel 

mult 5% din forţa de deformare a aluminiului. 

Se cunosc:  𝐹𝑑𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑟𝑒 = 8 • 106𝑁, 𝜌𝐴𝑙 = 2700
𝑘𝑔

𝑚2, 𝐷 = 0,10𝑚şi 𝑑 = 0,02𝑚. 

 

Procesul de extrudare este analog procesului de trecere a unui fluid printr-un tub 

cu o tranziţie de la un diametru 𝐷 la un diametru mai mic, 𝑑. Forţa ce acţionează 

în acest caz asupra fluidului este forţa necesară pentru a accelera fluidul, 

fenomen care se produce când viteza fluidului creşte, la trecerea de la un 

diamentru mai mare la unul mai mic, respectând conservarea masei. 

La trecerea aluminiului din zona de diametru 𝐷în zona de diametru𝑑, are loc o 

variaţie a vitezei: 

𝑣1 = 𝑣𝑝𝑖𝑠𝑡𝑜𝑛𝑢𝑙𝑢𝑖 este viteza iniţială, 

𝑣2viteza după extrudare, 
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forţa ce accţionează asupra aluminiului:   

𝐹 = 𝑚
𝛥𝑣

𝛥𝑡
= 𝑚

(𝑣2−𝑣1)

𝛥𝑡
, 

iar masa de aluminiu, 𝑚, ce trece în intervalul de timp 𝛥𝑡prin întregul sistem, se 

conservă. 

𝜌 =
𝑚

𝑉
, 𝑚 = 𝜌 • 𝑉 = 𝜌 • 𝑠 • 𝐴, unde A reprezintă aria secţiunii tubului prin care 

trece aluminul iar  s spatiul parcurs în intervalul de timp 𝛥𝑡. Prin urmare: 

𝑚1 = 𝜌 • 𝑠1 • 𝐴1 = 𝜌 • 𝑣𝑝𝑖𝑠𝑡𝑜𝑛 • 𝛥𝑡 • 𝐴1 

𝑚2 = 𝜌 • 𝑠2 • 𝐴2 = 𝜌 • 𝑣2 • 𝛥𝑡 • 𝐴2 

Conservarea masei: 

𝑚1 = 𝑚2 ⇒ 𝜌 • 𝑣𝑝𝑖𝑠𝑡𝑜𝑛 • 𝛥𝑡 • 𝐴1 = 𝜌 • 𝑣2 • 𝛥𝑡 • 𝐴2 ⇒ 𝑣𝑝𝑖𝑠𝑡𝑜𝑛 • 𝐴1 = 𝑣2 •

𝐴2înlocuind 

𝐴1 = 𝜋(
𝐷

2
)2şi  𝐴2 = 𝜋(

𝑑

2
)2 rezultă 𝑣𝑝𝑖𝑠𝑡𝑜𝑛 • 𝐷2 = 𝑣2 • 𝑑2 ⇒ 𝑣2 = 𝑣𝑝𝑖𝑠𝑡𝑜𝑛 • (

𝐷

𝑑
)
2

 

𝐹este forţa aplicată de piston. 𝐹 = 𝑚
𝛥𝑣

𝛥𝑡
, 𝑚 = 𝜌 • 𝑠1 • 𝐴1 = 𝜌 • 𝑣𝑝𝑖𝑠𝑡𝑜𝑛 • 𝛥𝑡 • 𝜋 (

𝐷

2
)
2

 

iar pentru forţa, se obține: 

𝐹 = 𝜌 • 𝑣𝑝𝑖𝑠𝑡𝑜𝑛
2 •

𝜋

4
𝐷2 (

𝐷2

𝑑2
− 1) 

condiţia ca 𝐹 = 0,05𝐹𝑑𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑟𝑒 dă viteza maximă a pistonului cu care poate fi 

impinsă bara de aluminiu: 

 𝑣𝑝𝑖𝑠𝑡𝑜𝑛 = √
0,05𝐹𝑑𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑟𝑒

𝜌
𝜋

4
𝐷2(

𝐷2

𝑑2−1)
;    𝑣𝑝𝑖𝑠𝑡𝑜𝑛 = 2,8𝑚 𝑠⁄ . 
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PROBLEME DE FIZICĂ PROPUSE PENTRU GIMNAZIU 

 

1. Căldura eliberată de 700 de grame de benzină este folosită pentru 

încălzirea a 500 de kilograme de apă aflată la 0oC. Cunoscând puterea calorică 

a benzinei 45980kJ/kg și căldura specifică a apei 4185J/kg∙K să se afle 

temperature finală a apei. 

R: 15,3oC. 

2. Un ampermetru cu scala de 30 de diviziuni  are 

domeniul de măsurare de 3mA. Care este valoarea 

curentului care il traversează dacă acul indicator se află 

la diviziunea 25? 

R: 2,5 mA. 

3. Să se calculeze densitatea aluminiului cunoscând că raportul între căldurile 

necesare pentru a încălzi volume egale de alumiu și argint cu același număr de 

grade este 995/1000. Se cunosc cAl = 910 J/kg∙K, cAg=235 J/kg∙K și ρAg= 

10500kg/m3 

R: 2698 kg/m3. 

4. Două corpuri, unul din fier, celălalt din cupru, au aceeași greutate, 2N, și 

același volum. Să se afle: 

a) volumul golurilor conținute în unul dintre corpuri, 



 

 
 

Pag. 52 

b) greutatea acelui corp dacă golurile sunt umplute cu apă. 

R: a. 3,2 cm3; b. 2,032 N. 

5. Două autoturisme pleacă simultan din București către Bacău, situat la 

300km. Primul se deplasează cu viteza medie de 60km/h iar cel de al doilea cu 

50km/h. Primul autoturism face o pană iar șoferului îi 

trebuie o oră să vulcanizeze roata. Demonstrează 

care dintre autoturisme ajunge primul la Bacău. 

R: ambele ajung simultan. 

6. Un corp de formă paralelipipedică are lungimea 

de 100cm, lățimea de 100mm, înălțimea de 0,2dm și densitatea de 2,7g/cm3. Se 

acționează asupra corpului cu un resort având constanta de elasticitate de 

300N/m, trăgând de acesta pe direcție verticală, în sus. Să se afle forța cu care 

corpul apasă asupra suprafeței de sprijin dacă resortul s-a alungit cu 4/3 cm. 

R: 50N. 

7. Se dă sistemul de mecanisme din 

figură. Masa corpului suspendat este de 

76kg, constanta de elasticitate a 

resortului este de 1900N/m, iar lungimea 

pârghiei este de 100cm. Corpul este 

suspendat la 75 cm față de punctul de 

sprijin. 

a) Ce valoare ar trebui să aibă forța F pentru ca bara să se afle în echilibru? 

b) Ce valoare are alungirea resortului? 

R: a. 5700 N; b. 30 cm. 

8. O bară cu lungimea de 20cm este formată din două bucăți egale: una din 

cupru (ρCu = 8890kg/m3) și una din aluminiu (ρAl = 2700kg/m3). Presupunând că 

secțiunea barei este constantă pe toată lungimea acesteia, să se afle poziția 

punctului în care trebuie suspendată bara astfel incât aceasta să fie orizontală. 

R: x=4,66 cm. 
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9. Doi conductori , unul din aluminiu, celălalt din cupru au aceeași lungime și 

aceeași rezistență. Se cunosc densitățile celor două metale: dAl=2700kg/m3, 

dCu=8900kg/m3 și rezistivitățile acestora: ρAl=29∙10-9Ω∙m și ρCu =17∙10-9Ω∙m. 

Determinați raportul maselor celor doi conductori. 

R: m1/m2= 0,51. 

10. Fie RAB respectiv RAB’ 

rezistențele echivalente pentru circuitul 

de mai jos pentru cazurile în care 

întrerupătorul k este închis, respectiv 

deschis. Ce valoare are raportul RAB / 

RAB’? 

R: m1/m2= 0,51. 

11. Trei rezistoare grupate în serie au rezistența echivalentă Rs= 11Ω iar 

grupate în paralel au rezistența Rp=1 Ω. Să se determine valoarea celor trei 

rezistori știind că R3 = R1∙R2. 

R: R1= 1 Ω , R2= 5 Ω, R3= 5 Ω. 

12. Motorul unui automobile dezvoltă, la viteză 

constantă, o forță de tracțiune F=1500N. Dacă 

randamentul motorului este de 40%, ce masa de 

benzină (q=46MJ/kg) consumă motorul pentru 

parcurgerea distanței de 300 km? 

R: 24,45 kg. 

13. Un glonte cu masa m1= 20g are o viteză v1=900m/s. Cu ce viteză v2 ar 

trebui să se deplaseze un microbuz cu masa m2 = 7,2t pentru a avea aceeași 

energie cinetică? 

R: v2= 1,5 m/s. 

14. O macara cu randamentul de 76% ridică un bloc de beton de 3 tone la 19 

metri înălțime în 49 secunde. Ce putere are motorul macaralei? Se va considera 

g=9,8m/s2. 
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R: P= 15kW. 

15. Un reșou funcționează la tensiunea de 220V și consuma 600W. Să se 

determine: 

a) intensitatea curentului electric prin reșou; 

b) rezistența electrică a reșoului; 

c) timpul necesar pentru a aduce la fierbere un litru 

de apă aflat inițal la 20oC, randamentul reșoului 

fiind de 70%? (c= 4180J/lk∙K)  

R: a. 2,72 A; b.  80,6 Ω; c. 13 min 16s. 

 

prof. Turcu Simona Dana, Liceul Teoretic ”Marin Preda”, București 
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PROBLEME DE CHIMIE PROPUSE PENTRU GIMNAZIU 

 

1. Un compus A2B conține 2 ioni cu configurație identică si câte 18 e- fiecare. 

a) Găseste natura atomilor A și B si scrie procesele de ionizare; 

b) Identifică pe baza configuratiei electronice, pozitia acestor elemente în 

sistemul periodic; 

c) Câti electroni sunt transferați în procesul de obținere a 33g de compus 

A2B? 

d) Precizeaza cel putin 4 proprietăți fizice ale compusului A2B. 

R: a. K și S; c. 1,2046·1023 e-. 

2. Atomii elementului X din grupa a IVA si perioada a 3-a interacționează cu 

atomii de oxigen, pentru a-si realiza configuratia stabilă. 

a) Scrie formula chimică a combinației rezultate si modelează formarea 

legăturii chimice corespunzătoare; 

b) Enumeră cel puțin 4 proprietăți fizice ale combinației formate de X cu O; 

c) Ce cantitate de element X se află în 400g probă de combinație cu oxigenul, 

dacă aceasta conține 5% impurități? 

R: c. 177,34g X. 

3. O substanță are raportul de masă Ca:S:O = 5:4:6 

a) Află formula moleculară a substanței; 



 

 
 

Pag. 56 

b) Ce masă are proba, dacă aceasta conține 96g O, dar și 13% impurități 

fără oxigen? 

R: a. CaSO3; b. 275,862 g. 

4. Un amestec de Mg(NO3)2 și Na2CO3 ce cântărește 720g, conține 384g O. 

Determină: 

a) Raportul molar al componentelor amestecului; 

b) Care este procentul de sodiu în amestecul considerat? 

R: a. Mg(NO3)2 : Na2CO3  = 1:2; b. 25,6% Na. 

5. O soluție de NaOH cu volumul de 400 mL (ρ = 1,1g/cm3) și c = 20% se 

amestecă cu 500g apă și cu 2 moli NaOH. Care este concentrația soluției 

finale? 

R: 16.5% 

6. O soluție diluată de saramură de c = 10% se 

fierbe până se obțin 500g soluție 40%. Care a 

fost masa soluției inițiale de saramură si câtă 

apă s-a evaporat? 

R: 2000g saramură și 1500g apă evaporată. 

7. O probă de blendă de puritate 80% ”se prăjește”, obținându-se 2 oxizi A și 

B. Oxidul A este tratat cu 787,5Kg soluție HNO3 40%. Oxidul nemetalic B 

”se arde” în continuare, iar gazul obținut este barbotat în apă, în vederea 

obținerii de H2SO4. 

a) Scrie ecuațiile reacțiilor chimice considerate; 

b) Determină masa probei de blendă; 

c) Ce volum de soluție de H2SO4 98% si ρ = 1,15g/cm3 s-a obținut? 

R: b. 303,125 Kg ZnS; c. 217,39 L soluție. 

8. Prin reacția unei soluții de CaCl2 58,5% cu o soluție de AgNO3 ce conține 

21g/L, se obțin 120 mmoli precipitat. Află cantitățile de soluții de reactanți 

folosiți 

R: 11,38 g soluție CaCl2 și 0,97 L soluție AgNO3. 
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9. Află puritatea unei probe de calcar cu masa de 3 t, dacă prin descompunere 

cu un randament de 75% a format 448 m3 CO2. 

R: 88,9% 

10.  În vederea obținerii unui precipitat ruginiu, au reacționat o soluție cu masa 

de 625g Fe2(SO4)3 de c = 64% cu 160g soluție de KOH 80%. Află 

concentrația soluției finale. 

 R: 35,2% Fe2(SO4)3 și 28,3% K2SO4. 

 

prof. dr. Alan Ionela, Colegiul Național ”Ion Neculce”, București  
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PROBLEME DE FIZICĂ PROPUSE PENTRU LICEU 

 

1. Un corp cu masa m=1 kg este lăsat să cadă liber de la o înălțime de h=20 

m. Simultan, un corp identic este aruncat de la nivelulul solului, pe aceeași 

verticală în sus, cu o viteză inițială de v0=20 m/s. (g=10 m/s2) 

a) Când și la ce înălțime are loc ciocnirea? 

b) Care este viteza corpurilor imediat înainte de ciocnire? 

c) Care este viteza corpurilor imediat după ciocnire, dacă ciocnirea este 

plastică? 

d) Calculați căldura produsă la ciocnirie. 

R: a. t=1 s, y = 15 m, b. v1 = -10 m/s, v2 = 20 m/s, c. v = 0 m/s, d. Q = 100 J. 

2. Un gaz ideal diatomic necunoscut trece prin trei transformări simple 

AB→BC→CA care formează un ciclu: 

- În transformarea AB presiunea gazului crește de patru ori, în timp ce 

volumul este constant. 

- În transformarea BC volumul gazului crește, în timp ce presiunea 

descrește liniar cu creșterea volumului. 

- În transformarea CA volumul gazului este micșorat de patru ori la presiune 

constantă. 

a) Comparați temperatura gazului măsurată în punctele B și C. Reprezentați 

grafic ciclul în coordonate (p, V). 

b) Calculați masa molară a gazului și specificați despre care gaz este vorba. 
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c) Determinați procesul în care modulul căldurii schimbate este maxim. 

d) Dovediți că randamentul ciclului este mai mic decât ¾. 

Se cunoaște: gradul de libertate al gazului (i= 5), căldura specifică la volum 

constant a gazului (cV = 650 J/(kgK)) și R = 8,31 J/(molK). 

R: a. TB = TC; b. μ = 32 kg/kmol; c. QCA = 21/2 ΝrTA; d. η = 9/30. 

3. Patru rezistori (R1 = 1 Ω, R2 = 2 Ω, R3 = 3 Ω, R4 = 4 Ω), un ampermetru și 

un voltmetru se conectează la o baterie (E = 24 V, r = 2,4 Ω), așa cum se 

vede în figura alăturată. Aparatele de măsură se consideră ideale. 

a) Să se determine valoarea curentului indicat de ampermetru. 

b) Ce valoare are tensiunea măsurată de 

voltmetru?  

c) Să se determine raportul puterilor 

disipate pe rezistorii R1 și R4. 

d) Ce procent din puterea furnizată de 

baterie în circuitul exterior ajunge pe 

rezistorul R1?  

R: a. I = 5,33 A; b. U = 11,2 V; c. P1/P4 = 1,36; d. 23,3%. 

4. Distanța între un obiect luminos și un ecran este d= 50 cm. Între ecran și 

obiect este plasată o lentilă plan convexă cu o distață focală necunoscută, 

care formează imaginea de 4 ori mai mare a obiectului pe ecran. 

a) Determinați distanța focală a lentilei. 

b) Calculați indicele de refracție al materialului din care lentila a fost fabricată, 

dacă raza de curbură a lentilei este 4,8 cm. 

c) Unde și ce tip de imagine va fi formată de lentilă dacă scufundăm sistemul 

într-un lichid transparent cu indicele derefracție n0 = 1,3. 

d) Cât poate fi indicele de refracție maxim al lichidului de la punctul c) pentru 

ca imaginea formată de lentilă să rămână reală? 

R: a. f = 8 cm; b. n = 1,6; c.x2 = -19,25 cm; d. n0 = 1,(081). 
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5. O pușcă încărcată este bine fixată pe un cărucior, vezi figura. Masa 

ansamblului pușcă+cărucior este M = 0,99 kg iar masa glonțului este m=10g. 

Masa talerului fixat ca în figură, de un resort ideal, este tot m=10 g. 

Presupunem că pușca (cu țeava orizontală așezată chiar în fața talerului) se 

declanșează accidental. 

a) Care este raportul R dintre energia pierdută prin recul și energia totală 

generată de declanșarea puștii? Presupunem că glonțul se deplasează 

orizontal. Notați cu v viteza glonțului și cu v1 viteza ansamblului 

pușcă+cărucior.  

b) Care este viteza v a glonțului după declanșare dacă căruciorul a parcurs, 

cu frecare (coeficient μ= 0,2), distanța d= 4 m până la oprire? 

c) Care este formula de calcul a constantei elastice k a resortului dacă, în 

urma ciocnirii elastice cu glonțul, talerul comprimă resortul pe o distanță 

de x cm? 

R: a. R = 0,1; b. v = 396 m/s; c. k=(mv2)/x2. 

6. Circuitul din figura alăturată conține o sursă 

cu tensiunea electromotoare E=10 V și 

rezistență internă necunoscută, două 

rezistoare cu rezistențele R1 = 3Ω și respectiv 

R2 = 6Ω, și un fir metalic AB cu lungimea l = 1 

m și rezistența R = 1Ω. Rezistența firului 

metalic variază direct proporțional cu lungimea sa, iar pe el se poate 

deplasa, fără frecare, un cursor metalic C prin care se închide circuitul.  
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a) Să se calculeze rezistența echivalentă R12 a grupării formate din 

rezistoarele R1 și R2. 

b) Să se reprezinte grafic rezistența echivalentă a circuitului extern în funcție 

de poziția cursorului C (distanța AC = x). 

c) Aflați raportul intensității curenților prin rezistențele R1 și R2 pentru o poziție 

oarecare a cursorului C. Cum depinde acest raport de x? 

R: a. R12 = 2Ω,1; c. I1/I2 = R2/R1. 

7. Se iluminează suprafața unui metal cu radiații ultraviolete cu lungimile de 

undă λ1 = 279 nm și λ2 = 245 nm. Tensiunile de stopare sunt: Us1 = 0,66 V 

și Us2 = 1,26 V. Calculați: 

a) valoarea constantei lui Planck 

b) valoarea lucrului mecanic de extracție 

c) valoarea frecvenței de prag și a lungimii de undă de prag 

d) valoarea impulsului transmis catodului la fiecare proces de interacțiune 

știind că electronii sunt extrași după direcția de propagare a radiațiilor, dar 

în sens contrar. 

R: a. h=6,43∙10-34 Js; b. L = 6,05∙10-10 J; c, ϑ0 = 9,1∙1014 Hz, λ0 = 329,7 nm; 

d. p = 4∙10-25 Ns. 

8. O butelie conţine masa m dintr-un gaz biatomic ce are masa molară μ. În 

starea iniţială gazul are presiunea p1 şi temperatura T1. 

a) Calculaţi numărul de moli de gaz şi numărul moleculelor de gaz.  

b) Se încălzeşte gazul până la temperatura T2. Calculaţi presiunea gazului în 

starea 2 şi variaţia energiei interne a lui între stările 1 şi 2. 

c) Găsiţi căldura necesară pentru ca gazul să atingă temperatura T2.  

d) Printr-un tub subţire prevăzut cu robinet, butelia se leagă la un vas închis, 

vidat, de volum V0. Se deschide robinetul. Să se calculeze numărul de moli 

ce trec din butelie în vas dacă în timpul procesului temperatura celor doi 

recipienţi se menţine constantăşi egală cu T2. Se cunosc: Cv = 5R/2 şi 

numărul lui Avogadro, NA. 
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R: a. ϑ = m/μ, N = (NAm)/μ; b. p2 = (p1T2)/T1, ΔU12 = 5mR/2μ(T2-T1);  

c. Q = ΔU12; d. ϑ=ϑ1+ϑ2. 

9. Pe un plan înclinat, cufundat până la jumătate din înălţimea sa în ulei, 

coboară un corp cu densitatea relativă faţă de ulei d = 1,2. Unghiul de 

înclinare al planului este α = 45 ̊, înălţimea planului H = 10 m; coeficientul de 

frecare pe planul înclinat în aer, μ = 0,19, iar în ulei este neglijabil. Se 

neglijează fenomenele care intervin la contactul corpului cu suprafaţa 

uleiului. Să se calculeze: 

a) viteza corpului la intrarea în ulei  

b) acceleraţia la mişcarea corpului în ulei  

c) viteza corpului la baza planului înclinat  

d) durata totală a mişcării. 

R: a. v = 9  m/s; b. a = 1,17  m/s2; c. v = 9,88  m/s; d. t = 2,32 s. 

10.  De la distanţa d = 100 m pornesc simultan unul către celălalt două corpuri 

de mase m1 = 4 kg şi respectiv m2 = 6 kg. Corpurile se deplasează cu frecare 

(μ = 0,2). Ştiind că viteza iniţială a primului corp este v01 = 20 m/s şi că 

ciocnirea se produce după 4 s de la începutul mişcării corpurilor, să se afle: 

a) viteza iniţială a celui de-al doilea corp  

b) viteza corpurilor după ciocnirea considerată plastică 

c) pierderea de energie cinetică în urma ciocnirii plastice  

d) spaţiul parcurs de corpuri după ciocnire 

R: a. v02 = 13  m/s; b. v = 1,8  m/s; c. ΔEC = 346,8 J; d. d = 0,81 m. 

 

prof. dr. Stancu Iulian, Colegiul Tehnic ”Mihai Bravu”, București 

 

11. Două mobile pleacă simultan din punctele A și B situate la distanța d=10m 

cu vitezele vA = 4m/s și vB = 3m/s, după două direcții perpendiculare. Mobilul 

care pleacă din A se deplasează spre B, iar mobilul care pleacă din B se 
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deplasează perpendicular pe AB. Să se determine distanța minimă la care 

ajung cele două mobile. 

R: d = 6 m. 

12. O barcă cu motor traversează un râu. Viteza bărcii este vb = nvr, n = 5/3. Să 

se calculeze raportul dintre intervalul de timp necesar pentru ca barca să 

traverseze râul pe drumul cel mai scurt și intervalul de timp cel mai scurt. 

R: 1,25. 

13. Un mobil parcurge uniform accelerat două distanțe succesive d1 = 10m și d2 

= 18m în același interval de timp t = 3s. Calculați viteza inițială a mobilului la 

intrarea pe distanța d1. 

R: v2 = 2 m/s. 

14. O maşină frânează uniform parcurgând prima jumătate a distanței de frânare 

în intervalul de timp t1 = 10s. Care este intervalul de timp în care este 

parcursă a doua jumătate din distanța de frânare? 

R: t ≅ 24 s. 

15. Un corp urcă uniform sub acțiunea unei forțe constante pe un plan înclinat 

cu unghiul α=30o față de orizontală. Cunoscând unghiul de frecare al 

planului înclinat φ=15o (tgφ=0,966), să se determine randamentul. 

R: 0,68. 

 

prof. Biţoaică Doina Cornelia, Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi”, 

București 
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PROBLEME DE CHIMIE PROPUSE PENTRU LICEU 

 

1. Ce cantitate de apă și ce cantitate de piatră vânătă cu 5% impurități se 

folosesc pentru obținerea a 500Kg soluție 30%? 

R. 375 Kg CuSO4·5H2O și 425 Kg H2O. 

2. O probă de sulf cu masa de 0,8Kg arde cu flacără albăstruie. Gazul obținut, 

cules în proporție de 90% se barbotează în 400g apă și se formează un 

compus acid cu un randament de 60%. 

a) Care este volumul gazului ”cules” la 5 atm și 127ºC? 

b) Care este concentrația componentei acide în soluția rezultată în urma 

barbotării? 

R. a. 0,151m3 SO3; b. 74,2%. 

3. Are loc reacția de esterificare dintre 400mL soluție 8M CH3OH (ρ=0,96 

g/cm3) și 0,6L soluție 1,5 M CH3COOH (ρ =1 g/cm3), în vederea obținerii 

unei substanțe aromate. 

a) Află Kc, dacă a reacționat doar 80% din metanol; 

b) Ce cantitate de aromă s-a obținut, dacă s-a separat numai 90% din 

aceasta? 
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R. a. Kc = 152; b. 142,84 g aroma. 

4. O soluție de permanganat de potasiu de c = 32% a reacționat cu 1200mL 

soluție HCl 1,8 M, în vederea obținerii clorului. 

a) Egalează redox reacția chimică și precizează ce modificare de culoare are 

loc; 

b) Ce masa de soluție de permanganat de potasiu s-a folosit? 

c) Ce volum de clor s-a obținut la 1200mm Hg și 27ºC, la un randament al 

reacției de 80%? 

R. b. 133,31 g sol KMnO4; c. 8,413 L Cl2. 

5. Prin electroliza unei soluții de saramură de c = 

70%, s-au obținut 448m3 hidrogen, care se 

”stochează” în reacția cu Na metalic.  

a) Scrie procesele care au loc la electroliza 

saramurii; 

b) Ce masă de apă și respectiv de sare sunt 

necesare obținerii saramurii? 

c) Ce cantitate de compus se obține în procesul de 

”stocare” a hidrogenului, dacă randamentul este de 90%? 

R. b. 2340 Kg NaCl și 1002,85 Kg H2O; c. 864 Kg NaH. 

6. Prin clorurarea etanului se obține un amestec gazos ce conține compuși 

mono-, di-, tri, tetrahalogenat precum și etan nereacționat în proporție de 

4:1:2:1:2. Ce masă de compus monohalogenat s-a obținut, dacă în 

amestecul final se află 11,2 m3 etan nereacționat? 

R. 64,5 Kg C2H5Cl. 

7. Un amestec de fenol și rezorcină în raport molar de 3:1, reacționează cu 

80g de Na de puritate 96%. 

a) Care este masa amestecului de fenoli? 

b) Ce volum de hidrogen se degajă în urma reacției cu Na? 

R. a. 259,112 g; b. 37,028L H2. 
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8. Metanul este supus unor transformari prin care se obține în final vitamina H 

(acidul p-aminobenzoic). Știind că e nevoie de 100 pastile de vitamină H 

(2mg substanță activă/comprimat), află ce volum de metan s-a consumat în 

aceste transformări.  

R. 228,928 mL CH4. 

9. Un amestec de benzen și naftalină în raport molar de 3:1, se mononitrează 

folosind un amestec sulfonitric ce conține 16 moli HNO3. Știind că în 

amestecul sulfonitric HNO3, H2SO4 și apa se află în raport de 2:5:1, află: 

a) Masa amestecului de arene; 

b) Masa amestecului sulfonitric folosit 

R. a. 1448 g amestec arene; b. 5072 g amestec sulfonitric. 

10. O grăsime ce conține 90% tristearină se tratează cu 2500mL soluție de soda 

caustică 40% (ρ = 1,125g/cm3). Ce masă de săpun cu 10% umiditate s-a 

obținut, dacă 20% din soda caustică, se regăsește în ”leșia” rezultată în 

urma saponificării? 

R. 6250 g săpun. 

 

prof. dr. Alan Ionela, Colegiul Național ”Ion Neculce”, București 

  

 

 


