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PREMIUL NOBEL PENTRU FIZICĂ PE 2017
Jicmon Gabriela, Bucureşti

"Descoperirea undelor gravitaţionale este, fără, îndoială un motiv pentru
care cercetătorii ar putea câştiga Premiul Nobel", declara fizicianul Bruce Allen ȋn
2015. A avut dreptate! Câştigătorii premiului Nobel pentru Fizică 2017 sunt
Rainer Weiss, Barry C. Barish şi Kip. S. Thorne, a anunţat pe 3 octombrie a.c.
Comitetul Nobel de la Stockholm, “pentru contribuţii decisive la detectorul
L.I.G.O. şi pentru observaţiile undelor gravitaţionale”. Acestea au fost larg
popularizate ȋn ultimii ani, inclusiv ȋn această revistă.
Laureaţii sunt cercetători prestigioşi. Germanul Rainer Weiss (născut în
1932 la Berlin) este doctor în ştiinţe la Massachusetts Institute of Technology şi va
lua jumătate din valoarea premiului, iar americanii Barry C. Barish (născut în 1936
în Omaha, S.U.A.), care este doctor în ştiinţe al University of California şi respectiv
Kip S. Thorne (născut în 1940 în Logan, S.U.A.), care este doctor în ştiinţe al
Princeton University, vor intra ȋn posesia celeilalte jumătăţi.
Indirect, undele gravitaţionale, au fost confirmate ȋn 1973 de descoperirea
pulsarilor şi a stelelor neutronice de către Russell Hulse şi Joseph Taylor
(premianţi Nobel la rândul lor ȋn 1993). Undele gravitaţionale se formează atunci
când explodează supernove sau atunci când pulsează stele neutronice masive,
iar detectarea acestora poate oferi informații despre obiectele și evenimentele
cosmice care le produc. Se speră că detectarea undelor gravitaționale generate
de Big Bang, vor oferi astfel alte informații despre modul de formare a
Universului.
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Dar fluctuaţiile curburii continuum-ului spaţiu-timp din jurul maselor mari,
anticipate de Einstein, au fost evidenţiate abia ȋn 2015 prin experimentele
L.I.G.O.şi V.I.R.G.O.
Despre Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory (L.I.G.O.) am
mai scris. Amintesc aici doar că este un proiect internaţional la care participă peste
o mie de cercetători din mai mult de 20 de ţări, care şi-a propus, printre altele,
detectarea undelor gravitaţionale, a căror existenţă a fost imaginată de Albert
Einstein cu un secol ȋn urmă, iar în 1994 conducerea sa a fost preluată de
fizicianul Barry Barish ȋntr-un moment critic. Weiss a fost extrem de entuziasmat
de atribuirea premiului şi a exclamat: “E minunat!” (conform agenţiei D.P.A). El e
cel care a inventat interferometrul de unde gravitaţionale preluat de L.I.G.O.
Profesorul de fizică teoretică Kip Thorne a avut contribuţii importante cu privire la
clarificările pe care le-ar aduce detectarea unei unde gravitaționale precum și la
modul de identificare al acestora printre datele culese. Bucuria cea mai mare,
pentru noi, ca români, vine de la arădeanca Anamaria Effler, doctor ȋn fizică
gravitaţională la Caltech, căci şi ea a colaborat timp de 10 ani la L.I.G.O. Să nu
uităm că şi Stefan Hell, premiant Nobel pentru chimie ȋn 2014 este la originar din
Arad.

Fig.1. Undele gravitaţionale generate de impactul a două găuri negre de 150 km
diametru, cu masele de 30 de ori mai mari decât a Soarelui nostru ce au
traversat spaţiul cosmic timp de 1,3 miliarde de ani şi au fost detectate pe
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Pământ, în 2015 de sistemele L.I.G.O., pe care le-au deplasat.(www.
space.com).
Trebuie amintit ȋn acest context un alt fizician, Ronald Drever (scoţian), a
lucrat alături de Weiss și Thorne la dezvoltarea L.I.G.O., dar a murit de demență,
la cca. un an şi jumătate după ce au fost detectate pentru prima oară undele
gravitaționale (în general premiul Nobel nu este acordat postum).

Fig.2. Schema constructivă a detectorului de unde gravitaționale folosit de
V.I.R.G.O. (http://www.ego-gw.it/virgodescription/pag_4.html).
"Ținând cont de faptul că undele gravitaționale nu interacționează direct
cu materia (spre deosebire de radiația electromagnetică, spre exemplu), ele se
propagă prin Univers nestingherite și pot oferi o imagine de ansamblu asupra
întregului cosmos", conform echipei LIGO. Ele "ar trebui să transporte informația
nealterată cu privire la originea lor, spre deosebire de radiația electromagnetică
care este distorsionată de-a lungul distanțelor de milioane de ani lumină pe care
le străbate prin spațiu".
Poate că este cazul să amintim şi despre celălalt experiment legat de
undele gravitaționale, V.I.R.G.O. Acesta este corespondentul european al lui
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L.I.G.O.şi are chiar legătură cu constelaţia Fecioarei (aflată la 50 milioane de anilumină de Pământ) , pentru a fost directionat iniţial spre ea.
Antena interferometrică cu L.A.S.E.R. pentru unde gravitaţionale de tip
Michelson de lângă Pisa, a detectat aceste unde aproape simultan cu cea din
Louisiana, funcţionează ȋntr-un interval de frecvenţe cuprins ȋntre 10 şi 10 000 Hz
şi are braţele lungi de cca. 3 km. Iniţiat de Italia şi Franţa, proiectul a cooptat
ulterior savanţi şi resurse din Olanda, Ungaria şi Polonia. Evident că a existat la
proiect o strânsă colaborare la nivel mondial.

Fig.3. Schema interferometrului cu L.A.S.E.R. folosit de experimetul
V.I.R.G.O.(http://www.ego-gw.it/virgodescription/pag_4.html)

Bibliografie:
1. https://ro.wikipedia.org,
2. http://www.ego-gw.it/virgodescription,
3. https://www.nobelprize.org,
4. http://www.descopera.ro.
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MAGIC COLOURS
Prof. Ana Cristina Timotin, Otopeni, Ilfov
Hurchi Florentina, studentă, U.M.F. "Carol Davila" București
Macarovschi Lucia, elevă,Otopeni, Ilfov

"Nobis chimia verus amicus est"
(Pentru noi, chimia este un adevărat prieten)
Pentru pasionații de chimie, sesiunea de referate științifice CHIMIA –
PRIETEN SAU DUȘMAN? este un eveniment științific mult așteptat de către
elevii de liceu, lucrarea MAGIC COLOURS obținând Premiul I la etapa națională
din 2016.

Cum a venit ideea ? Am aflat că …..


Foarte mulți coloranți naturali erau cunoscuți încă din antichitate:
indigoul, șofranul, purpura;



Primul colorant chimic a fost negrul de anilină, obținut de William Henry
Perkin în 1856, prin oxidarea anilinei cu bicromat de potasiu;



Cel mai vechi colorant natural este purpura antică, de culoare roşie,
extras din anumite specii de melci marini. Este singurul colorant ce
conţine brom. Pentru 1 g de colorant erau necesari 10 000 de melci
Murex brandaris, Murex trunculus;



În 1882, Robert Koch a descoperit și studiat bacilul tuberculozei cu
ajutorul albastrului de metilen;



Utilizată cu discernământ, culoarea îmbunătățește randamentul fizic și
intelectual, diminuaează oboseala, creează o stare de confort fizic și
psihic, bună dispoziție, satisfacție și înviorare, conferă funcții de
cunoaștere,

avertizare

și

semnalizare,

sporește

performanțele
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memoriei și capacității de învățare, ne face mai buni, mai echilibrați și
mai generoși !
Câteva generalități. Colorantul este o substanță naturală sau obținută
prin sinteză chimică, care într-o cantitate foarte mică este capabilă să imprime
culoarea sa altor compuși cu care intră în contact: piele, materiale textile, piatră
decorativă.
Culoare și structură. Culoarea substanţelor se datorează grupelor
cromofore din moleculă (grupa nitrozo -N=O, grupa nitro -NO2, grupa azo -N=N-,
grupa cetonică >C=O, dubla legătură >C=C<).
Pentru ca o substanţă să devină și mai colorată, trebuie să conțină în
moleculă, pe lângă cromofori, și alte grupe, numite auxocrome (amino -NH2,
grupa hidroxil fenolică și derivaţii ei alchilați).
Care sunt principalele tipuri de coloranți? Coloranţii se pot clasifica
ţinând cont de:
-

structura lor chimică: azoici, antrachinonici, de sulf, trifenilmetanici, de
indigo, incandescenți;

-

proprietăţile lor tinctoriale (comportarea lor faţă de fibre): acizi, bazici;

-

natura lor: naturali, sintetici.

Cum se obțin coloranții naturali ?
Coloranţi naturali sunt substanţe care se obţin prin
extracţie din plante, frunze, flori (antocianii), sfeclă roşie
(betaciane), regnul vegetal şi animal (carotenoide) s.a.
Potrivit Leatherhead Food International (LFI),
coloranţii naturali roşii sunt antocianina, betacianii şi

Indigo

carotenoizii proveniţi din afine, struguri, sfeclă roşie, fructele roşii, legume şi
unele flori. Coloranţii galbeni sunt annatto, betacarotenul, luteina, carotenoizi
amestecate, riboflavina, curcumina. Pot fi utilizaţi în industria alimentară şi la
obţinerea cosmeticelor. Cei de culoare albastră oferă alimentelor solubilitate
apoasă ridicată şi rezistenţă la căldură şi lumină.
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În trecut, coloranţii organici se obţineau exclusiv din plante şi animale. Din
rădăcinile de roibă se extrăgea alizarina, care se folosea pentru vopsirea în roşu;
din plante indigofere se obţinea indigoul albastru, din unele insecte care trăiesc
pe unele specii de cactuşi se obţinea carminul roşu.
Obţinerea coloranţilor din plante. Culoarea albastră se poate obţine din
viorele. Frunzele de mesteacăn şi rădăcina de urzică colorează lâna, bumbacul,
cânepa şi inul în galben. Coaja de stejar colorează în negru, iar coaja de păr
proaspătă colorează în roşu.
O alta sursă de obţinere a coloranţilor sunt lichenii. Înainte de a fi
descoperiţi coloranţii de anilină, lichenii au jucat un rol important în industria
coloranţilor. Stofele groase, fabricate în Scoţia, mai sunt colorate cu substanţe
extrase din licheni, care le imprimă în acelaşi timp un miros plăcut.
În plus, stofele vopsite astfel prezintă o mare rezistenţă a
culorii şi nu sunt atacate de molii.
Turnesolul, binecunoscut în chimie ca indicator pentru
baze şi acizi, derivă din licheni.
Treptat însă, coloranţii naturali au cedat locul

Turnesol

coloranţilor sintetici, mai ieftini şi mai accesibili.
Dar coloranții sintetici? Cum se obțin?
În anul 1856, William Henry Perkin a obţinut prima substanţă colorată
sintetică prin oxidarea unei aniline impure, punând bazele fabricării sintetice a
unei serii de alţi coloranţi, printre care se numără alizarina şi indigoul sintetic.
În prezent coloranţii sintetici au înlocuit aproape complet pe cei naturali.
O categorie specială de coloranți o reprezintă cei alimentari (coduri E100E182) precum:


curcumina (galben) E 100 - pulbere galbenă, insolubilă în apă folosită la
margarină, emulsii de grăsimi, vin, bitter, gemuri, jeleuri, marmelade, carnaţi,
pateuri, peşte;



riboflavina (galben) E 101 - pulbere galben-oranj, solubilă în apă şi
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insolubilă în alcool;


beta-caroteni (galben-portocaliu) E 160 - suspensie solidă, lichidă sau
emulsie, insolubilă în glicerină şi propilenglicol și se foloseşte la: bomboane,
creme, sucuri de fructe, brânzeturi, margarine, cartofi prajiţi, uleiuri vegetale ;



caramel (brun) E 150 - pulbere şi substanţă lichidă vâscoasă, este folosit la
patiserie, panificaţie, bere, băuturi răcoritoare şi alcoolice, gemuri, jeleuri,
marmelade, cârnaţi, pateuri, peşte.
Care sunt principalele proprietăți fizice şi chimice ale coloranților?
Coloranţii sintetici sunt acceptați ca aditivi alimentari (exceptie litolrubina BK),

sunt solubili în apă și insolubili în grăsimi, solubili într-o proporție variată în
solvenți hidrofilici (glicerina, propilenglicol, sorbitol), sensibili la fotodegradare şi
la tratarea termică la temperaturi înalte. Dintre proprietățile chimice amintim :
fotosensibilizatori, stocatori și convertizori ai radiației electromagnetice.

Utilizările coloranţilor

Pag. 10

Ce aplicații au coloranții ?
Coloranţii sunt folosiţi în cele mai variate domenii, pentru colorarea celor
mai diverse materiale: fibre textile, piele, cauciuc, blănuri, alimente, produse
cosmetice, lacuri şi cerneluri, materiale fotografice, materiale plastice.
Mulţi coloranţi sunt utilizaţi ca indicatori în chimia analitică (fenolftaleină,
turnesol, metiloranj), în bacteriologie (soluție Lugol, albastru de metilen, fucsina
fenicata Ziehl, Gram).
Substanţe chimice. Studiul realizat în cadrul proiectului MAGIC
COLOURS a implicat reactivi din dotarea laboratorului de chimie: acid clorhidric,
acid acetic, amoniac, hidroxid de sodiu.
Din comerț au fost procurate: varză roșie, spanac, sfeclă roșie, ceapă
albă, portocală, zaharoza și cerneluri, coloranți de uz alimentar, fibră de bumbac,
fibră poliacrilică, șervețele din celuloză, piele naturală, piatră decorativă. Albastrul
de metilen și violet de genţiana, sub formă de soluții 1%, provin din rețeaua
farmaceutică.
Coloranții alimentari utilizați în proiect provin de pe piața liberă: GALBEN colorant curcumină E 100, ROȘU - colorant carmine E 120 și luteină E161b,
ALBASTRU – colorant albastru brilliant FCF E 133, VERDE – concentrat de
șofran și lamâie E 330 și albastru brilliant FCF E 133. Cernelurile utilizate în
prezentul studiu sunt: negru – brilliant black (colorant azoic), verde – brilliant
green (colorant de tip triarilmetan), albastru – royal blue şi roşu.
Instrumente şi ustensile de laborator. Activitățile experimentale s-au
realizat cu ustensilele și aparatura din dotarea laboratorului de chimie: pentru
încălzire - spirtieră, trepied, sită cu azbest, pentru cântarire - sticlă de ceas,
spatula, cântar electronic, cilindru gradat, pentru recristalizare - cristalizor,
pahare. De asemenea s-au mai utilizat și eprubete, pahare Berzelius, baghete,
pipete, clești de lemn, tije de bambus, pâlnie, mojar cu pistil, capsulă de porțelan.
Metode utilizate. Extragerea coloranţilor din plante, condimente. Pentru
coloranții naturali s-a folosit extracția cu solvenți polari, urmată de fixarea

Pag. 11

colorantului prin expunere îndelungată la suprafața care s-a dorit colorată așa
este indicat în Tabelul 1 și 2.
Tabel 1. Coloranți naturali sintetizați din plante, condimente
Varză

Spanac

Sfeclă

Ceapă

roșie

albă

5 g pudră

100 g

8 g foi

100 mL suc

100mL

500 mL

500 mL

-

Turmeric

roșie

Portocală

100 g

100 g

frunze

frunze

500 mL

500 mL

apă

apă

Fierbere

Fierbere

Fierbere

Fără

Fierbere

Fără fierbere;

30'

30'

30'

fierbere

30'

Cu/ fără agitare mecanică

apă

Timp de contact cu piele, fibre naturale și sintetice – 24 de ore

Tabel 2. Coloranți naturali sintetizați din substanţe chimice
Reactivi

Ecuaţia reacţiei

Observaţii

FeCl3(aq)

FeCl3(aq) + 3NaOH(aq) → 3NaCl(aq)+ Fe(OH)3(s)

OCRU
ROŞU

NaOH(aq)
FeSO4(aq)

FeSO4(aq)

NaOH(aq

Fe(OH)2(s)

+

2NaOH(aq)→

Na2SO4

(aq)+ OCRU
VERDE

Caracterizarea eșantioanelor experimentale
Solubilitate. S-a studiat solubilitatea coloranților extrași din plante în
diferiți solvenți: apă distilată, acetonă și ulei de floarea soarelui, comparativ cu
solubilitatea coloranților alimentari în aceiași solvenți.
Observații:


- Coloranții studiați sunt solubili în apă și insolubili în ulei;
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- Coloranții naturali sunt parțial solubili în acetonă;



- Coloranții alimentari sunt insolubili în acetonă, se plastifiază.
Conductibilitate

electrică.

De

asemenea,

a

fost

investigată

și

conductibilitatea electrică a soluțiilor apoase conținând coloranții naturali extrași
în laborator. Așa cum era de așteptat, aceștia nu conduc curentul electric atunci
când soluția acestora este integrată într-un circuit electric simplu.
pH. Din punct de vedere chimic, s-a studiat cu hârtie indicatoare pH-ul
soluțiilor apoase ale coloranților obținuți, comparativ cu al celor naturali, valorile
înregistrate fiind consemnate în Tabelul 3.
Tabelul 3. Valorile pH-ului pentru coloranți naturali și alimentari
Coloranții naturali

Coloranții alimentari

pH

au pH neutru/slab

pH

au pH slab acid-neutru

acid/slab bazic
-

Varză roșie

6-7-

Roșu

6-7

-

Spanac

7-8-

Galben

6-7

-

Turmeric

7-8-

Verde

6-7

-

Sfeclă roșie

6-7-

Albastru

6-7

-

Ceapă albă

5

-

Portocală

4

Tot în acest sens, a fost investigată comportarea coloranților extrași la
adaosul de cantități mici de acid (acid citric, acid acetic) și de sare (NaHCO 3)
observând că sucul de varză roșie își schimbă semnificativ culoarea în mediu
acid respectiv în mediu bazic – este indicator acido-bazic natural.
S-a verificat și modificarea de culoare a hârtiei indicator universal precum și a
hârtiei impregnate cu suc de varză roșie (100g apă distilată, 100 g de varză)
precum și a hârtiei impregnate cu extract de turmeric (200g apă distilată, 20 g
turmeric) (Tabel 4).
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Tabel 4. Modificările de culoare ale hârtiei indicatoare comparativ cu hârtia
impregnată cu extract de varză roșie, respectiv turmeric
HCl
Hârtia indicatoare/
suc varză roșie

Roz

CH3COOH
–

Violet

intens

NH3
Galben

NaOH
–

Galben

verzui

schimbă culoarea
în mediu acid/ bazic
Hârtia indicatoare/

Galben

Galben

Portocaliu

turmeric

Portocaliu
intens

schimbă culoarea
în mediu acid/ bazic
Hârtie indicatoare

pH = 0-1

pH = 3-4

pH = 9

pH = 14

Acid tare

Acid slab

Bază slabă

Bază tare

Proprietăţi tinctoriale. Atât coloranţii extrași cât şi ceilalţi (coloranţi
alimentari, cerneluri) au fost impregnaţi pe diferite tipuri de materiale: fibre
naturale şi sintetice, celuloză, piatră decorativă, piele.
Rezultate și Discuții
Coloranții alimentari au fost impregnați pe piatră decorativă, piele naturală,
pe celuloză, pe fir de bumbac, pe fir de poliacril

și pe zaharoză – prin

recristalizare din soluție suprasaturată (150 g de zaharoză, 50 mL de apă).
Coloranții naturali extrași și cei sintetici (albastru de metilen, violet de gențiana)
au fost impregnați pe piatră decorativă, piele naturală, pe celuloză, pe fir de
bumbac și pe fir de poliacril.
S-a observat că fibrele sintetice sunt rezistente la vopsire, în timp ce piatra
decorativă, fibrele naturale și pielea nu sunt rezistente la vopsire.
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Valorificarea coloranţilor în alimentaţie

Valorificarea coloranţilor în arta decorativă
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Valorificarea coloranţilor în pictură

Valorificarea coloranţilor în arta florală
Concluzii


Culorile joacă un rol important în viața de zi cu zi (alimentație, medicină, artă,
vestimentație, design ambiental, informații);



Am considerat că putem dezvolta şi alte competenţe decât cele din domeniul
chimiei, pentru că ŞTIINŢELE reprezintă un loc unde se întâlnesc chimia,
fizica, biologia, arta dar şi utilizarea computerului;



Am investigat o clasă de substanţe cu ajutorul materialelor şi mijloacelor
specifice laboratorului de chimie;



Activităţile realizate necesită pasiune, imaginaţie, rigoare ştiinţifică, răbdare,
perseverenţă şi abilitate experimentală.
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TELESCOPUL LUI ISAAC NEWTON
Prof. Smuleac Dan, Poienile de sub Munte

„Nu ştiu cum arăt eu în faţa lumii, dar mie mi se pare că sunt un băiat care
se joacă pe malul mării şi mă distrez găsind câteodată pietricele netede sau o
scoică deosebită, în timp ce marele ocean al adevărului se întinde necunoscut în
faţa mea.”
Isaac Newton
Isaac Newton a fost considerat de mulți oameni de știință ca fiiind cel mai
mare geniu al tuturor timpurilor, iar descoperirile lui pot fi considerate miracole. El
a fost venerat ca un semizeu al știintei în timpul vieții lui. Dacă cineva poate fi
considerat geniu, atunci Newton cu siguranță este un geniu.
El este considerat ca fiind cel care ne-a propulsat din întunericul medieval
în Iluminism dar pe de altă parte el a fost un om complex, dificil și secretos.
Manuel, student a lui Newton, a observat rapid ca temperamentul lui era volatil,
sensibil și egocentric, dar putea fi stabil, concentrat pe educaţie și generos. În
afara familiei nu a arătat nici un fel de atașament decât pentru prietenul Nicolas
Fatio de Douillier, iar mai târziu a părăsit Lincolnshire-ul și Cambridge-ul fără
regrete aparente. În primul rând era bărbat, iar divergențele cu Robert Hooke,
Gotfried Wilhelm Leibnitz, John Flamsteed, care nu erau sfinți au fost amplificate
de biografi. Gândirea lui era solidă în toate domeniile, crezând că lumea este
materie și spirit.
Pentru Newton, investigarea măreției lui Dumnezeu (prin studiul
Sistemului Solar) și analiza profețiilor în limbajul original al Bibliei, nu erau
străine. A studiat Natura și istoria umanității prin prisma milei divine cu același
interes. A fost ultimul polimat și credea că întelege toată cunoașterea iar
mâncarea și băutura nu însemnau nimic pentru el. Obsesiile lui Newton au fost
descoperite la 200 de ani după moartea lui, o lume a alchimiei și a religiei eretice.
El a fost un apropiat al deismului Epocii Rațiunii, iar după unii erudiți un arian,
cazut sub inflența sectei socinienilor, dar mai probabil a fost un monoteist iudaic,
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el necrezând în Trinitate dar și un maestru al ocultismului și alchimiei. Aceste
convingeri religioase i-au umbrit cariera iar în anul 1687 i s-a refuzat postul de
decan al colegiului Trinity din Cambridge, iar mai târziu dând dovada de lașitate
nescoțând un cuvânt un apărarea profesorului lucasian Wiston, succesorul lui la
Cambridge, care a fost exclus din colegiu și din lumea universitară pentru
susținerea unor opinii unitariene.
În 1705 a primit ordinul de cavaler, Sir Isaac Newton la 63 de ani era un
stâlp al Imperiului Britanic și era recunoscut ca un maestru al Iluminismului iar
opera sa nu s-a pliat ușor alături de Romantici care au văzut această știință ca
inumană și reducționistă. El nu a suferit de o neîncredere în sine, ci dimpotrivă
s-a considerat un nou Mesia, care a adus un nou tip de cunoștiințe pentru a salva
lumea. Acest Mesia desconsidera uneori muritorii de rând afirmând că „eu pot
calcula mișcările corpurilor cerești, dar nu pot calcula nebunia oamenilor”.
După moartea sa, în 1727 Newton a rămas cel mai important personaj al
științei moderne datorită puterii sale matematice și experimentale asupra stiinței,
reușind să răspundă la multele întrebari despre lume. Acest Newton mitic, un nou
Adam al științei născut în ziua de Crăciun, care a crescut ca un măr din pomul
cunoașterii, devenind omul care a dezvoltat dinamica, astronomia, matematica și
optica, sintetizând munca marilor predecesori cum ar fi Kepler, Galileo,
Descartes și Boyle.
După încheierea perioadei ca profesor Lucasian la colegiul din
Cambridge, era imposibil ca el să se retragă în anonimat şi experimentum crucis
a infirmat total teoria modificării a lui Descartes care susținea că lumina albă este
pură și prisma transformă lumina albă. Newton a ajuns la concluzia că lumina
albă este formată din culori iar prisma este doar un separator în care unele raze
sunt mai refrangibile decât altele. Această concluzie l-a determinat să renunțe la
perfecționarea telescopului refractor care produce aberații cromatice, ci să ia în
considerare principiile reflexiei, după ce a aflat că raza de orice culoare respectă
legile reflexiei, concluzionând că instrumentele optice pot fi mult perfecționate.
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La acel moment lumea științifică din Europa încă nu-și revenise după
descoperirile astronomice ale lui Galileo Galilei, efectuate cu propriul telescop în
1609-1610. Galilei era comparat cu Columb, considerat un descoperitor al unei
lumi necunoscute până atunci. Descoperirile lui Galilei cu ajutorul lunetei formate
dintr-o lentilă convexă și una concavă, au zguduit lumea catolică, confirmând
modelul planetar a lui Copernic. Galileo a descoperit un Univers haotic, unde
Pământul nu era centrul de simetrie al Universului, ci un Jupiter cu patru sateliți.
Astfel a început preocuparea plină de entuziasm după perfecționarea
telescoapelor, dezvoltarea mașinilor pentru prelucrarea sticlei cu suprafață
sferică și nesferică, elaborarea opticii geometrice a mediilor refringente. Știm că
razele ce pleacă de la un punct luminos, trecând printr-o lentilă sferică, nu se pot
întâlni într-un singur punct, ci se întretaie după după o suprafață, fenomen ce se
numește aberația de sfericitate.
Pentru îmbunătăţirea telescoapelor aberația sferică a fost redusă prin
mărirea lungimii lunetei, mărind distanța focală a obiectivului ajungându-se la
lungimi de peste 30 de metri. O altă soluție a fost găsită prin înlocuirea formei
suprafeței sferice cu unele mai complicate: suprafețe eliposoide, hiperboloide și
paraboloide. Newton a început în 1666 să confecționeze lentile nesferice, iar în
după câteva luni a abandonat această muncă grea, realizând că aberațiile
imaginilor nu provin de la aberația sferică ci de la aberația cromatică.
Progresul lui Newton în cadrul descoperirilor din optică, s-au întrerupt în
1666 când a trebuit să părăseasca Cambridge-ul datorită epidemiei de ciumă. În
1668 după aproape doi ani a trecut la punerea în practică a ideilor și de a testa
telescopul reflector. La acel moment Newton știa de telescopul reflector propus
de James Gregory în Optica Promota (1663), telescop cu două oglinzi concave,
cu cea mai mare având un orificiu în mijloc, pentru a transmite lumina la ocular,
dar el a conceput un telescop îmbunătățit, montând ocularul în lateralul tubului și
să reflecte razele incidente pe o oglindă concavă, iar în loc de o a doua oglindă
concavă , a montat o oglindă plană, ce făcea un unghi de 45 de grade cu axa

Pag. 19

telescopului.

În Cursuri de optică, Newton notează în legătură cu aberațiile

imaginilor:
„Cei care studiază dioptrica își inchipuie că aparatele optice pot fi aduse la
orice grad de perfecțiune cu ajutorul sticlei, dacă prin lustruire i se va da forma
geometrică dorită. În acest scop au fost inventate diferite instrumente pentru
șlefuirea sticlelor după figuri hiperbolice și parabolice, însă nimeni n-a izbutit
până astăzi să confectioneze aceste figuri cu precizie, pentru că toți au lucrat în
zadar. Și iată, pentru ca munca să nu fie irosită făra rost, îndrăznesc să previn
că, chiar dacă totul se va desfășura bine, rezultatul obținut nu va corespunde
așteptărilor. Căci sticlele, cărora li s-ar da cele mai bune forme care ar fi
inventate pentru acest scop, nu vor acționa nici de două ori mai bine decât
oglinzile sferice, lustruite cu aceeași precizie. Spun aceasta nu pentru a blama
pe autorii opticieni, căci ei toți și-au expus ideile foarte precis și just, în ceea ce
privește scopul demonstrațiilor lor. Ceva totuși, și ceva foarte important, a fost
lăsat de ei spre a fi descoperit de urmași. Astfel, am constatat în refracții o
oarecare neregularitate, care deformează totul. Ea nu determină numai o
superioritate insuficientă a secțiunilor conice față de figurile sferice, ci mai este și
cauza pentru care figurile sferice dau mult mai puțin decât dacă refracția amintită
ar fi fost omogenă”.
În 1668, după o muncă perseverentă pentru pregătirea aliajelor și lustruirea
suprafețelor metalice, Newton a reușit să contruiască primul model de telescop
reflector cu lungime de 6 inch (18 cm) având o oglindă de 0,75 inch (24 mm), ce
nu a fost mai prejos decât marile telescoape ale acelor vremuri. A făcut un al
doilea telescop, un pic mai mare și mai bine executat care a fost trimis la
Societatea Regală din Londra pentru inspectare, de care chiar regele Charles al
II-lea a fost impresionat. Acest telescop încă există și este una dintre cele mai
prețioase instrumente ale Societății Regale.
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Telescopul lui Newton.(https://en.wikipedia.org/wiki/Newtonian_telescope)
Acest telescop a fost rodul unei munci tenace, iar fiecare piesă a fost
efectuată un urma unei cercetări aprofundate. Newton a muncit mult timp,
încercând diferite rețete pentru a găsi un aliaj potrivit fabricării oglinzii. În
scrisoarea din 29 septembrie 1671 către secretarul Societății regale, domnul
Oldeburg, găsim iscusința lui Newton ca metalurgist:
„La început am topit arama, am băgat în ea arsenic și am topit puțin, am
amestecat totul împreună, ferindu-mă a respira fumul otrăvitor. Apoi am adăugat
cositor și din nou, după o rapidă topire, am amestecat totul. După aceasta am
turnat totul dintr-o dată”.
În Optica găsim detailată metoda de lustruire a oglinzii:
„Sistemul de lustrire pe care l-am întrebuințat, a fost următorul. Am avut
două plăci de aramă, cu un diametru de 6 inch fiecare, una convexă, alta
concavă. De placa convexă am frecat metalul obiectivului sau oglinda concavă,
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care trebuia lustruită până lua forma plăcii convexe și era gata pentru lustru. Apoi
am acoperit metalul convex cu strat foarte subțire de smoală, picurând smoală
topită pe metal, am frecat-o în același timp cu placa de aramă concavă, udată
anume pentru a o întinde în mod egal pe toată suprafața.... Apoi am luat o
cenușă foarte fină, spălată de particele mai mari, am pus puțin din ea pe smoală,
am aplicat placa de aramă concavă și am frecat-o până a dispărut orice zgomot;
după aceea am aplicat, cu o mișcare rapidă, metalul obiectivului pe smoală timp
de 2-3 minute, apăsind cu putere. Mai departe, am pus pe smoală cenușă
proaspătă, am aplicat din nou placa de aramă concavă, frecând pâna la dispariția
zgomotului și aplicând apoi, ca și înainte, metalul obiectivului. Am repetat
această operație până când metalul a devenit lustruit, frecând la sfârșit cu toată
puterea un timp destul de îndelungat și suflând adeseori asupra asupra smoalei
pentru a o menține umedă, fără a adăuga cenușă proaspătă.”
Când a ajuns, scrisoarea a creat senzaţie, iar răspunsul lui Henry
Oldemburg, secretarul Societăţii Regale a fost:
„Sir,
Ingeniozitatea dumneavoastră este ocazia acestei adrese scrise de catre o
mână necunoscutădumeavoastră. Aţi fost foarte generos, pentru a împărtăşi
filosofilor de aici, invenţia dumneavoastră de micşorae a telescoapelor. A fost
luat în considerare şi examinat de cei mai eminenţi oameni în Optică şi verificat,
şi aplaudat de ei, ei cred că este necesar să folosim câteva specificaţii pentru a
securiza această invenţie de străinii uzurpatori; Şi pentru aceasta trebuie să
prezentaţi schemaprimului specimen, trimisă de dumneavoastră, şi să descrie
toate părţile instrumentului, împreună cu efectul, comparat cu o lunetă obişnuită
mult mai mare şi trimeţi figura şi descrierea secretarului Societăţii Regale.
Sir,
Servitorul dumneavoastră umil,
Oldenburg”
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În secolul al XVII lea, telescoapele erau ce le mai căutate instrumente,
erau echivalentul Internetului în zilele noastre, iar vestea că la Cambridge a
apărut un un nou tip de telescop i-a adus lui Newton celebritatea. Pe dată de 11
ianuarie 1672, telescopul cu reflexie a fost prezentat la Societatea Regală, în fața
regelui şi examinat de Sir Robert Moray, Sir Pal Neale, Sir Christopher Wren și
Robert Hooke. Ca urmare, Newton a fost ales în unanimitate ca membru al
Societății regale, iar acești gentlemani erau atât de incântați, încât i-au
recomandat să trimită

la Paris, profesorului Huygens desenul și descrierea

telescopului. Secretarul Societății, domnul Oldenburg, a elaborat o descriere în
limba latina și a fost trimisă după corecțiile lui Newton, marelui fizican Christiaan
Huygens, posesorul telescopului refractor de peste 13 metri. Telescopul lui
Newton a devenit mândria națională a Angliei, perfecționarea sa repetată timp de
cel puțin 10 ani, alături cde prietenul său Sir Halley. În Optica este menționată
încercarea, dintre anii 1681-1682, de a înlocui oglinda metalică cu un menisc de
scticlă, acoperit cu mercur pe partea convexă. Telescopul reflector al lui Newton
a prototipul pentru alte telescoape ce au făcut descoperiri astronomice de
succes.
Telescopul construit în 1789 de către William Herschel cu o oglinda de
122 cm a revelat clustere, nebuloase, planeta Uranus și sateliții ei, sateliții lui
Saturn, plus alte 5000 de corpuri cerești. Prezentarea telescopului a fost doar
începutul unor faze mai importante ale vieții științifice. La numai câteva zile după
admiterea lui ca membru al Societății regale, Newton îi scrie următoarele rânduri
lui Sir Oldenburg:
„Nu ați putea să-mi comunicați în apropiata dumneavoastră scrisoare, cât
timp vor mai continua ședințele săptămânale ale Societății, căci eu doresc să
supun aprobării Societății regale o comunicare asupra unei descoperiri în fizică,
descoperire ce m-a adus la descoperirea telescopului. Nu mă îndoiesc că acest
referat va fi mai plăcut decât comunicarea despre aparat; căci după judecată
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mea, este vorba de cea mai remarcabilă, dacă nu și cea mai importantă
descoperire care s-a făcut vreodată cu privire la fenomenele naturii”.
În sedința Societății din dată de 6 februarie 1672, a fost citit referatul lui
Newton intitulat Noua teorie a luminii și a culorilor.

Bibliografie:
1. William Stukeley- Memoirs of Sir Isaac Newton Life, ed. A.Hastings White, 1936 pg 34.
2. D. E Smith, „Two unpublished documents of Sir Isaac Newton” în W. J Greenstreet, Isaac Newton 16421727. p.28.
3. K.A.Baird- „Some influences upon the young Isaac Newton” , Notes and Records of the Royal Society, 41,
1987 , p. 169-179.
4. D. T. Whiteside, Mathematical Papers of Isaac Newton, vol I, 1964 pp8,112.
5. J Harrison- Library of Isaac Newton,
6. Additional MS in the Cambridge University Library. 3968,'Newton's Notebook'; Mathematical Papers, vol.
I, pp. 7-8. A senior sophister was a fourth-year undergraduate.
7. Additional MS in the Cambridge University Library. 3968,'Newton's Notebook', p . 241; I.
8. Bernard Cohen, Introduction to Newton's Principia, 1971, p.291.
9. Additional MS in the Cambridge University Library. 3996.
10. Additional MS in the Cambridge University Library. 3975.
11. Additional MS in the Cambridge University Library. 4000.
12.Vavilov S. I. Isaac Newton, Editura pentru toţi,1962, Bucureşti.

Pag. 24

MODALITĂȚI DE REALIZARE A CORELAȚIILOR
INTERDISCIPLINARE ÎN LECȚIA DE ȘTIINȚE
Prof. Nicoleta Deaconu, Bucuresti

Lectia 5. Cum ia naştere 14C pe Terra? Alte aplicații ale izotopilor radioactivi
 Competențe specifice
- Înțelegerea formării radiozitopului 14C pe Terra;
- Modelarea reacțiilor nucleare care au loc;
- Evaluarea factorilor de risc şi a importanţei utilizării practice a
izotopilor.
 Conducerea învățării
Una dintre cele mai generale aplicații ale radioactivității constă în
determinarea

vârstei

materialelor

care

conțin

carbon

prin

măsurarea

radioactivității izotopului 14C,conținut de acestea.
Dioxidul de carbon din atmosferă este absorbit de organismele care fac
fotosinteza (plante,alge). În compoziția acestui gaz se regăsește, alături de
și

14

C. Izotopul

12

C

14

C are timpul de înjumătățire de 5570 ani. Proporția în care se

găsesc cei doi izotopi în atmosferă și în țesuturile vegetale este aceeași atâta
timp cât organismul vegetal este viu și are loc fotosinteza.
Când organismul moare, fotosinteza încetează și proporția celor doi izotopi se
modifică. Cantitatea de izotop 14C se diminuează datorită dezintegrării.
Radiaţia cosmică penetrează permanent atmosfera terestră. Se estimează
că fiecare dintre noi intrăm în contact în fiecare oră cu nu mai puţin de o jumătate
de milion de raze cosmice. Atunci când razele cosmice vin în contact cu atomii
din compoziţia atmosferei ele dau naştere unei raze cosmice secundare sub
forma unui neutron cu surplus energetic. Acesta din urmă, la rândul său, se
ciocneşte cu un atom de azot (7 protoni, 7 neutroni), rezultând astfel un atom de
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14

C şi un proton (atom de hidrogen).

14

C este un izotop radioactiv al carbonului şi

are o perioadă de injumătăţire de 5700 de ani.
Formarea 14C pe Terra
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14

C care apare ca urmare a interacţiunilor dintre atmosfera terestră şi

radiaţia cosmică se combină cu oxigenul atmosferic dând naştere atomilor de
dioxid de carbon, pe care plantele îl absorb şi îl stochează în fibrele vegetale prin
fotosinteză. Atomii de carbon sunt prezenţi în natură în proporţie covârşitoare
sub forma izotopului

12

C, care nu este radioactiv. Proporţia în care cei doi izotopi

sunt răspândiţi în natură este una constantă, cel puţin în aer şi în interiorul
organismelor vii, plante sau animale.
Aproximativ unul dintr-un trilion de atomi de carbon este de tip
atomii de

14

C. Deşi

14

C se dezintegrează cu o rată de înjumătăţire constantă, radiaţia

cosmică dă naştere altora, păstrându-se astfel raportul dintre
interiorul organismelor vii. Raportul dintre

14

C şi

12

14

12

C şi

C în

C este acelaşi pentru toţi

oamenii, iar această proporţie se păstrează şi în cazul plantelor sau animalelor.
Alte aplicații ale izotopilor radioactivi
Datorită perioadei de înjumătăţire a izotopului de

14

C, se pot data astfel

doar obiecte nu mai vechi de 60000 de ani. Metoda poate fi însă extinsă şi pentru
alte elemente chimice instabile, care se dezintegrează şi au perioade de
înjumătăţire mult mai lungi.
De pildă,

40

K, şi acesta un izotop radioactiv care se găseşte în plante şi

animale, are o perioadă de înjumătăţire de 1,3 miliarde de ani. Mai mult,
o perioadă de înjumătăţire de 704 milioane de ani,
înjumătăţire de 14 miliarde de ani sau

235

U, cu

232

Th, cu perioada de

87

Rb, cu perioada de înjumătăţire de 49

miliarde de ani.


Vom putea folosi întotdeauna aceste metode de datare a artefactelor?

Detector de radiații
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Izotopii se folosesc pentru a determina localizarea şi mărimea pânzei de
apă freatică. Măsurarea căderilor de apă este o aplicaţie folositoare în regiunile
unde plouă mult.
Măsurarea depunerilor de sedimente pe fundul mării în regiunile portuare
este o altă aplicație. De asemenea măsurarea prezenţei substanţelor pesticide in
sol.
Izotopii sunt folosiți și în:
-

industria aeronautică şi de automobile pentru testarea motoarelor

-

construcţii, la determinarea densităţii suprafeţei şi a terenului pe care
urmează să se construiască un drum sau o clădire.

-

industria petrolieră şi a gazelor naturale, în minerit – pentru determinarea
compoziţiei zăcămintelor
137

Cs este un izotop radioactiv, şi reprezintă principala sursă de radiaţie din

jurul zonei Cernobâl.
Cantitatea de cesiu-137Cs radioactiv ce a fost eliberat în aer în urmă
dezastrului nuclear de la Fukushima este egală cu cea a 168 de bombe atomice
de tipul celeia ce a fost folosită la Hiroshima, susțin estimările realizate de
guvernul japonez.
Într-un raport prezentat recent de guvernul japonez se estimează că
nivelul cesiului eliberat de-a lungul celor șase luni ce au trecut de la avarierea
reactoarelor nucleare de la Fukushima este de 15.000 de tera becquereli.
Prin comparație, Little Boy, bombă lansată în Al Doilea Război Mondial
asupra orașului japonez Hiroshima, a eliberat 89 de tera becquereli.
Dar, în ciudă estimărilor, experții susțin că este practic imposibil de
realizat o comparația între problemele reactorului de la Fukushima și aruncarea
unei bombe atomice, concepută pentru a provocă daune.
Cele 140.000 de victime de la Hiroshima au murit din cauza căldurii
exploziei și din cauza norului creat în urmă acesteia. În cazul avariei de la
Fukushima, nu a fost raportată nicio explozie, în schimb radiația s-a eliminat din
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cauza combustibilului topit în interiorul reactoarelor care au fost afectate de
exploziile provocate de hidrogen. Agenția pentru Securitate Nucleară și
Industrială din Japonia a declarat că evenimentul de la Fukushima, considerat
cea mai gravă criză nucleară din ultimii 25 de ani, a eliberat în aer 15% din
radiația care a pătruns în atmosferă în urmă accidentului din 1986 de la
Cernobâl.

Dezastrul nuclear de la Fukushima

Deci, folosirea radioizotopilor permite datarea diverselor obiecte cu o
precizie deosebită, dar este posibil că pe viitor, din cauza faptului că bombele și
reactoarele nucleare, dar și testele nucleare efectuate de oameni au schimbat și
modifică mereu procentele în care acești izotopi există în natură, aceste metode
să nu mai fie la fel de precise.
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Fondul natural de radiații
„Fără radiații nu am fi fost și nu am putea fi, dar cu prea multe radiații nu
putem trai”
Pierre Curie
Radiația este un fapt de viață.Trăim înconjurați de radiații astfel că trebuie
să cunoaștem sursele și tipurile de radiații, efectele pe care le produc la
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interacțiunea cu substanță și nu în ultimul rând, modul în care ne putem proteja
de efectele dăunătoare și cum putem folosi aceste radiații.
Concluzii
Prin disciplina “Științe” se pot realiza competențe generale de utilizare a
conceptelor fundamentale în chimie, fizică, biologie, matematică. Astfel, se pot
folosi conceptele de atom, izotop, moleculă, ecuație, soluție, etc.
În felul acesta, prin obiectul “Stiinte”, se realizează competențele cheie
stabilite pentru ”Educația pe tot parcursul vieții, Cadru European de referinta”.
Competențele cheie reprezintă un pachet multifuncțional, transferabil de
cunoștințe, abilități și atitudini de care au nevoie toți indivizii pentru împlinirea și
dezvoltarea personală, incluziunea socială și găsirea unui loc de muncă. Acestea
trebuie să se fi dezvoltat la sfârșitul educației obligatorii și trebuie să acționeze ca
fundament pentru învățare ca parte a educației pe tot parcursul vieții.
Dintre acestea, se realizează competența pentru a învăța să înveți,
competență în matematică și competențe elementare în științe și tehnologie. ”A
învăța să înveți “cuprinde o varietate de contexte, disponibilitatea de a organiza
și reglementa propria învățare, atât individual cât și în grup. Aceasta include
abilitatea de organiza eficient timpul, de a rezolva probleme, de a achiziționa,
procesa, evalua și asimila noi cunoștiințe și deprinderi într-o varietate de
contexte. În termeni mai generali, ”a învăța să înveți “ contribuie puternic la
managementul traseului profesional.
Specialiștii consideră că un curriculum centrat pe competențe poate
răspunde mai bine cerințelor actuale ale vieții sociale și profesionale, ale pieței
muncii, prin centrarea demersurilor didactice pe achizițiile concrete ale elevului.
Competențele formate pe parcursul educației de bază răspund condiției de a fi
necesare și benefice pentru individ și pentru societate în același timp. Așadar,
specialiștii consideră că un curriculum centrat pe competențe poate răspunde
mai bine cerințelor actuale ale vieții profesionale și sociale.
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Este esențial faptul cǎ acest curriculum integrat de științe acoperǎ
conținuturile științifice de bazǎ, precum și abilitătile practice și atitudinile
indispensabile specifice științelor (similare că finalitate competențelor definite în
curriculumul de masă), care servesc că bazǎ pentru că viitorul absolvent sǎ aibǎ
acces și în continuare la cunoștințe științifice tot mai complexe și care se
înnoiesc permanent.
Abordarea integrată a curriculumului pentru Științe, facilitează un demers
didactic și activităti de invătare care țin cont de nivelul de pregătire al elevilor, de
experiență lor de viată (sub aspectul contactului cu lumea tehnică și cu mediul
inconjurător), precum și de problemele cu care se confruntă în viață cotidiană.
Abordarea propusă este una centrată pe competențele care urmează să fie
formate tanărului/ adultului într-o viziune transdisciplinară a conținuturilor celor
trei discipline componente. Tehnologia și viață continuă demersul științific
propus, de această dată fiind vorba de dezvoltarea competenței de transfer și
integrare a cunoștințelor și abilitătilor elevilor pentru a analiză și explică mediul
înconjurător cu ajutorul metodelor specifice științelor naturii, printr-un demers
bazat pe investigație.
Curriculumul care sperăm că se va elabora la disciplina ”Științe“ va trebui
să țină seamă de competențele cheie care trebuie să le realizeze elevul la
absolvirea disciplinei ,,Stiinte”
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PROBLEME REZOLVATE....CU UN GRAD DEOSEBIT DE
DIFICULTATE
FENOMENE FIZICE ÎN CARE UN GAZ SE RĂCEŞTE, DEŞI PRIMEŞTE
CĂLDURĂ
Prof. Mihaela Chiriţă, Bucureşti

Ciudat dar este posibil ca un corp deşi primeşte căldură să se răcească.
Pentru exemplificare considerăm problema următoare:
Un gaz ideal cu exponentul adiabatic γ=3/2 parcurge ciclul din figura
alăturată. Ştiind că în starea iniţială presiune este p1=4∙105 N/m2, volumul este
V1=1 L şi că p2=3p1 iar V3=2V1, să se afle:
a. căldura primită pe ciclu
b. randamentul motorului termic care ar funcţiona după
transformarea ciclică
c. randamentul motorului Carnot (ideal) care ar
funcţiona între temperaturile extreme
Rezolvare:
a. Calculăm căldura primită pe ciclu, astfel că:

Q12  CV T2  T1    R T2  T1   2RT2  T1   2 p 2V2  p1V1   4 p1V1  0 .
 1
Calculăm căldura primită de gaz pe transformarea 2-3 utilizând primul principiu al
termodinamicii: Q2 X  U 2 X  L2 X , unde X reprezintă punctul de tangenţă dintre
transformarea adiabată şi dreapta care descrie procesul 2-3.
Scriem legea procesului 2-3: p  aV  b şi determinăm parametrii a şi b punând
condiţia ca dreapta să treacă prin punctele 2 şi 3. Obţinem 3 p1  aV1  b (1) şi
p1  2aV1  b (2). Scădem (2) din (1) şi obţinem: 2 p1  aV1  a  

2 p1
şi
V1

b  p1  2aV1  p1  4 p1  5 p1 .
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Procesul 2-3 este descris de legea p  
Obţinem: U 2 X  CV TX  T2  

2 p1
V  5 p1 .
V1

1
 p V  p2V2   2 pXVX  3 p1V1  
 1 X X


  4 p1 2
p
U 2 X  2  2 1 VX2  5 p1VX  3 p1V1  
VX  10 p1VX  6 p1V1
V1
V1



şi L2 X   p2  p X VX  V2   3 p1  p X VX  V1   .
2

2

 p

pV2
L2 X    1 VX  4 p1 VX  V1    1 X  5 p1V X  4 p1V1 
V1
 V1

2
5p V
Q2 X   1 X  15 p1V X  10 p1V1
V1

Se obţine o funcţie de gradul II cu A  

5 p1
, B  15 p1 şi C  10 p1V1 . Calculăm
V1

valoarea volumului până la care gazul primeşte căldură pe transformarea 2-3
derivând funcţia Q2x in funcţie de VX şi punând condiţia ca derivata să fie nulă.
Astfel obţinem: VX  

B 3
 V1 . Cum VX  V1 ,2V1   pe transformarea 2-3 gazul
2A 2

primeşte până în punctul X şi cedează căldură din punctul X până în punctul 2,
astfel căldura primită pe transformarea liniara 2-3 este:
Q2 primit 

 5 p1 9 2
3V
5pV
 V1  15 p1 1  10 p1V1  1 1 . Căldura totală primită pe ciclu este:
V1 4
2
4

QTp  Q12  Q2 primit  QTprimit  4 p1V1 

5 p1V1 21

p1V1  2100 J.
4
4

b. Prin definiţie randamentul ciclului este  

Lciclu
, unde Lciclu  Aciclului .
Q primit

Conform interpretării geometrice a lucrului mecanic obţinem: Lciclu  p1V1
Randamentul ciclului este:   19% .
c. Randamentul ciclului Carnot este: C  1 

Tmin
, unde Tmin  T1 .
Tmax
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Aflăm temperatura maximă pe transformarea 2-3, utilizând ecuaţia termică de
stare

pV  RT ,

T 

2 p1 2 5 p1V X
VX 
RV1
R

astfel

că:

T


pV
1   2 p1 2


VX  5 p1VX  
R R  V1


5
Volumul pentru care se obţine temperatura maximă este VT max  V1 şi se obţine
4
prin derivarea funcţiei T în funcţie de VX, punând condiţia ca derivata să se
anuleze sau cu coordonata vârfului funcţiei de gradul II cu coeficientul negativ a
( VX  

lui T
obţine
Tmax 

introducând

b
5p
2p
, cu a   1 şi b  1 ). Temperatura maximă se
2a
R
RV1

VTmax

în

expresia

matematică

a

lui

T.

Obţinem

25 p1V1 25
8T

 T1  C  1  1  68%
8 R
8
25T1

Pe baza calculelor de la problema precedentă putem să interpretăm fizic
problema următoare:
Un gaz ideal suferă transformarea din figura
alăturată. Să se precizeze:
a. fenomenele suferite de gaz, pe baza primului
principiu al termodinamicii pe porţiunile 1A, AX şi X2
b. pe ce porţiune căldura molară este negativă?
c. pe ce porţiune gazul se răceşte deşi primeşte căldură?
Rezolvare:
a. Deoarece izoterma cea mai depărtată de axele de coordonate este tangentă la
dreaptă în punctul A, temperatura în punctul A este maximă. În punctul X,
adiabata devine tangentă la dreapta 1-2 şi în X se schimbă semnul căldurii. pe
porţiunea 1-A, deoarece volumul creşte, gazul efectuează lucru mecanic L1 A  0 ,
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şi cum temperatura creşte de la 1 la A, atunci U1A  CV TA  T1   0 
Q1A  U1A  L1A  0

Astfel pe porţiunea 1A gazul primeşte căldură şi o parte o utilizează pentru a-şi
creşte energia internă, iar restul o cedează mediului sub formă de lucru mecanic.
Pe porţiunea A-X, deoarece volumul creşte, gazul efectuează lucru mecanic

LAX  0 şi deoarece până în X gazul primeşte căldură atunci QAX  0 . Cum
TA  Tmax , de la A la X temperatura scade, astfel că U AX  0 .
Pe porţiunea A-X gazul efectuează lucru mecanic, atât pe seama cantităţii de
căldură primite cât şi pe seama scăderii energiei interne a gazului.
Pe porţiunea X-2, deoarece volumul creşte, gazul efectuează lucru mecanic

LX 2  0 , şi cum temperatura scade atunci U X 2  0 . Din X până în 2 gazul
cedează căldură QX 2  0 .
Pe porţinea X-2, pe seama scăderii energiei interne a gazului, acesta efectuează
lucru mecanic şi cedează căldură mediului.
b. Căldura molară pe porţiunea A-X este C AX 

QAX
 0 , deoarece
 TA T X 

QAX  0 şi TAX  0 . Deci căldura molară este negativă pe porţiunea A-X cuprinsă

între punctele de tangenţă ale izotermei şi adiabatei cu dreapta care descrie
procesul suferit de gaz.
c. Pe porţiunea A-X gazul primeşte căldură ( QAX  0 ) şi se răceşte deoarece

TX  TA .
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APLICAȚII ALE DERIVATELOR ÎN FIZICĂ
Prof.Țilică Daniela,București

Derivata modelează ceea ce s-ar putea numi viteza de variație a unei
funcții, permite adâncirea studiului local și global al funcțiilor și, în același timp,
stă la baza formulării matematice a numeroase legi ale fizicii. Uneori, rata de
creștere a unei mărimi fizice se dovedește a fi la fel de importantă ca și măsura
acelei mărimi. De exemplu, este util de știut că ai parcurs 100 km, dar este
important de știut și cu ce viteză te deplasezi. Multe teorii fizice sunt exprimate
prin legi de creștere care utilizează derivatele unor mărimi alese convenabil.
Isaac Newton a fost primul care a introdus și a utilizat în mod sistematic
conceptul de derivată în legătură cu studiul legilor mecanicii. Se întâlnesc
derivate în studiul vitezei de deplasare a unui mobil, vitezei de variație a
temperaturii unui corp sau a cantității de curent electric, în definiția densității
liniare a unei bare și oriunde interesează rata unei schimbări.
Modelarea matematică a noțiunii de viteză a unui mobil
Se consideră o axă  pe care au fost fixate originea O și un sens, iar un
mobil (asimilat cu un punct) se mișcă pe axă în sensul pozitiv al acesteia.
Distanța parcursă de mobil la un moment t , t  0 , este dată de abscisa d t  a
punctului unde se află mobilul la momentul t .
O

d(t)

d(t1)

d(t2)

Mișcarea mobilului poate fi: rectilinie uniformă (dacă mobilul parcurge
distanțe egale în intervale de timp egale), rectilinie uniform variată (dacă viteza
variază cu cantități egale în intervale de timp egale) sau rectilinie variată (dacă
viteza se modifică de la un moment de timp la altul).
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Dacă mișcarea mobilului este rectilinie uniformă, atunci viteza este
constantă în timp. Pentru orice două momente t1 și t 2 , t1  t 2 , raportul dintre
distanța parcursă și timpul scurs este constant și reprezintă viteza mobilului:

d t 2   d t1 
v.
t 2  t1
Mișcarea mobilului pe axă se caracterizează prin legea mișcării sau
ecuația cinetică a mișcării. Aceasta reprezintă relația matematică care stabilește
legătura dintre distanța parcursă de mobil la un moment dat și în timpul
corespunzător:

d t   d 0  v  t  t 0  ,  t  t 0 ,
unde t 0 este momentul inițial, d 0 este abscisa punctului la momentul t 0 , iar d t 
este abscisa punctului la un moment dat t .
Viteza unui mobil este o mărime vectorială, ce se caracterizează prin
direcție, sens și modul. Astfel, legea de mișcare se scrie vectorial:

⃗( )

⃗

⃗ (

),

unde t 0 este momentul inițial, ⃗ este vectorul de poziție al punctului la momentul

t 0 , iar ⃗( ) este vectorul de poziție al punctului la un moment dat t .
Dacă mișcarea nu este uniformă, atunci raportul dintre distanța parcursă și
timpul scurs nu este constant și reprezintă viteza medie a mobilului între
momentele t1 și t 2 . Viteza medie nu poate caracteriza starea de mişcare a unui
obiect, adică nu poate oferi o informaţie legată de un moment concret de timp.
Pentru aceasta se determină viteza instantanee a mobilului.
Se consideră momentul de referință  ,   0 . Practic nu există mișcare
uniformă, dar pe intervale din ce în ce mai mici, mișcarea tinde să devină
uniformă. Pentru t   , t   , se poate considera că mișcarea mobilului în
intervalul de timp dintre  și t tinde să devină uniformă, iar viteza medie
respectivă tinde către viteza instantanee a mobilului la momentul  :
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lim
t 

d t   d  
 v  .
t 

Legea de mișcare a unui mobil pe o axă este dată de o funcție

d : 0,   R , ce variază cu timpul parcurs t . Dacă funcția d este derivabilă în
punctul  ,   0,  , atunci viteza instantanee a mobilului la momentul  este
dată de derivata funcției în punctul  :

v   d   .
Dacă mișcarea mobilului este rectilinie uniform variată, atunci pentru orice
două momente t1 și t 2 , t1  t 2 , raportul dintre variația vitezei și timpul scurs este
constant și reprezintă accelerația mobilului:

vt 2   vt1 
 a.
t 2  t1
Legea de mișcare pentru mișcarea rectilinie uniform variată se scrie:

1
2
d t   d 0  v0  t  t 0    a  t  t 0  ,  t  t 0 ,
2
unde t 0 este momentul inițial, d 0 este abscisa punctului la momentul t 0 , v0 este
viteza mobilului la momentul t 0 , a este accelerația mobilului, iar d t  este
abscisa punctului la un moment dat t .
Vectorial, legea de mișcare se scrie:

⃗( )

⃗

⃗

(

)

1
2

⃗ (

) .

Aruncarea pe verticală
Un corp este lansat vertical în sus cu viteza v0  10 m / s dintr-un turn înalt
de 40 metri. Să se determine înălțimea maximă la care ajunge corpul și timpul
parcurs până la acest moment.
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Comentariu: Se consideră momentul inițial t 0  0 . Atunci, legea de
mișcare a mobilului este exprimată prin relația: d t   d 0  v0  t 

1
 g t2 ,
2

 t  0 . Din datele problemei se deduc valorile: d 0  40 și v0  10 , iar
2
accererația gravitațională se aproximează prin g  10 m / s . Legea de mișcare
2
a mobilului devine: d t   40  10  t  5  t ,  t  0 .

2
Funcția d : 0,   R , definită prin d t   40  10  t  5  t este derivabilă

pe intervalul 0,   și vt   d t   10  10  t . Înălțimea maximă la care ajunge
corpul se obține la momentul când viteza acestuia este zero. Avem: vt   0

 10  10  t  0  t  1 .

Înălțimea

maximă

d max 

este:

d 1  40  10 1  5 12  45 . Înălțimea maximă la care ajunge corpul este 45
metri, iar timpul parcurs până la acest moment este 1 secundă.
Discuții: Se observă că viteza are valori pozitive până la momentul t  1 și
valori negative din acest moment până când atinge solul, la momentul t  4 .
Rezultatul evidențiază faptul că vectorul viteză are același sens cu vectorul de
poziție al punctului până în momentul în care este atinsă înălțimea maximă, în
intervalul de timp cât traiectoria corpului este ascendentă și sens opus în
intervalul de timp cât traiectoria corpului este descendentă.
Bibliografie
1. Colojoară, I., Analiză matematică, Editura Academiei, București, 1983
2. Haggarty, R., Fundamentals of Mathematical Analysis, Addison-Wesley, Oxford, 1989

Pag. 41

APLICAŢII ALE FORŢEI DE INERŢIE
Prof. dr. Ramona Stănescu, Petroşani

Forţele

cunoscute

până

acum

sunt

împărţite

în

următoarele

tipuri

fundamentale: forţe de atracţie gravitaţională, forţe electromagnetice şi forţe
nucleare tari şi slabe. Ele sunt forţe reale, care se supun principiilor mecanicii
newtoniene valabile în sistemele de referinţă inerţiale (S.R.I.), adică în sistemele
de referinţă care se află în repaus sau în mişcare rectilinie uniformă.
Lucrurile se complică atunci când studiem un eveniment oarecare, cum ar fi
mişcarea unui corp în raport cu un sistem de referinţă care se mişcă accelerat,
numit sistem de referinţă neinerţial (S.R.N.), deoarece în acest sistem de
referinţă nu mai este valabil principiul inerţiei. Însă, există posibilitatea de a aplica
principiile mecanicii clasice şi în S.R.N. dacă, pe lângă forţele reale, introducem
şi alte forţe numite forţe de inerţie. Aceste forţe nu sunt reale, de aceea ele se
mai numesc pseudoforţe, deoarece nu reprezintă acţiuni ale unor corpuri, iar în
raport cu un S.R.I. ele nu există. Astfel, în problemele de mecanică avem două
posibilităţi echivalente: să alegem un S.R.I şi să considerăm numai forţe reale
sau să alegem un S.R.N. şi să considerăm atât forţele reale cât şi forţele de
inerţie.
“Doi patinatori se află în repaus pe gheaţă ţinând în mâini capetele unei sfori
întinse, netensionate, inextensibile şi de masă neglijabilă. La un moment dat,
patinatorul cu masa
constantă

= 60 kg începe să tragă de sfoară cu o acceleraţie
. Să se determine tensiunea din sfoară şi acceleraţia faţă de

gheaţă a patinatorului cu masa

= 40 kg, considerând: a) neglijabilă frecarea

dintre ambii patinatori şi gheaţă; b) neglijabilă frecarea doar dintre patinatorul cu
masa

şi gheaţă (pentru primul patinator coeficientul de frecare este

= 0,1);

c) aceleaşi condiţii de la punctul b, dar când sfoara este scurtată cu acceleraţia
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constantă a’ = 0,8 m/

. Se consideră g = 10 m/

” (Olimpiada de fizică, etapa

judeţeană 1997, clasa a IX-a).
Metoda I – în S.R.I.

a)

Fig. 1
Se aplică principiul II al dinamicii:
-

pentru (

): ⃗⃗

⃗⃗⃗⃗⃗

⃗⃗⃗⃗⃗

⃗⃗⃗⃗⃗

Ox: T =

(1)

Oy:
-

pentru (

): ⃗⃗

⃗⃗⃗⃗⃗

⃗⃗⃗⃗⃗

⃗⃗⃗⃗⃗

Ox: T =

(2)

Oy:
Ecuaţia de compunere a acceleraţiilor:

⃗⃗⃗⃗⃗

⃗

⃗⃗⃗⃗⃗
(3)

Din (1), (2) şi (3)
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b)

Fig. 2

c) Dacă
pentru (

-

): ⃗⃗

Ox:

⃗⃗⃗⃗⃗

⃗⃗⃗⃗⃗
( )

=>

Oy:

=0

pentru (

-

⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗

): ⃗⃗⃗⃗

⃗⃗⃗⃗⃗

⃗⃗⃗⃗⃗

⃗⃗⃗⃗⃗
( )

Ox:
Oy:
Din (4) şi (5)

(

Acceleraţia dată
Pentru (

) nu este în repaus

):
Pentru (

):

(

(
d)

(

)

)

) rămâne în repaus
.

Metoda a II-a – în S.R.NeI.
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Ţinând cont de mişcarea relativă a unui patinator faţă de celălalt, putem
rezolva problema raportând mişcarea primului patinator la cel de al doilea
patinator şi invers, luând în considerare forţele de inerţie (de transport) ce
acţionează asupra fiecărui patinator în S.R.N. legat de celălalt patinator.
a)

Fig. 3
Se aplică ecuaţia principiului II al dinamicii în S.R.N. legat de patinatorul
(

):
-

pentru (

) : ⃗⃗

⃗⃗⃗⃗⃗⃗

⃗⃗⃗⃗⃗

⃗⃗⃗⃗⃗

unde ⃗⃗⃗⃗ este acceleraţia relativă; ⃗⃗⃗⃗⃗⃗
acţionează asupra patinatorului (

⃗

(6)

⃗⃗⃗⃗⃗ este forţa de inerţie ce

); ⃗⃗⃗⃗⃗ este acceleraţia patinatorului (

) faţă

de Pământ.
Proiectăm ecuaţia (1) pe axa Ox:

(7)
-

pentru (

unde ⃗⃗⃗⃗⃗⃗

) : ⃗⃗

⃗⃗⃗⃗⃗⃗

⃗⃗⃗⃗⃗

⃗⃗⃗⃗⃗

⃗

(8)

⃗⃗⃗⃗⃗⃗ este forţa de inerţie ce acţionează asupra patinatorului (
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)

(9)
(10)
Din (7), (9) şi (10)
.
b)

Fig. 4

-

pentru (

) : ⃗⃗

⃗⃗⃗⃗⃗⃗

⃗⃗⃗⃗

⃗⃗⃗⃗⃗

⃗⃗⃗⃗⃗

⃗

(11)

Ox:
(12)
-

pentru(

) ⃗⃗⃗

⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗

⃗⃗⃗⃗⃗⃗

⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗

⃗⃗

(

)

Ox:
(14)
(15)

Din (12), (14) şi (15)

(

)

(

)
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c)

Bibliografie:
1.
2.

Revista de fizică “Evrika!”, nr. 7-8 (155-156), Ed. Evrika! Brăila, 2003
Compendiu de fizică pentru admitere în învăţământul superior, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti
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PROBLEME REZOLVATE DE CHIMIE PENTRU GIMNAZIU
1. Cu ajutorul săgeţilor arătaţi corespondenţa dintre formulele chimice (coloana
B), denumirile ştiinţifice ale substanţelor (coloana A) şi denumirile tehnice/
populare ale substanţelor (coloana C):
A

B

Carbonat de calciu

H2SO4

Acid azotic

Ca(OH)2

Hidroxid de calciu

CaCO3

Acid sulfuric

HNO3

Acid clorhidric

NaOH

Oxid de calciu

H2CO3

Clorură de sodiu

HCl

Acid carbonic

AgNO3

Azotat de argint

CaO

Hidroxid de sodiu

NaCl

C
Apă tare
Calcar
Vitriol
Sifon
Marmură
Var stins
Sare de bucătărie
Var nestins
Sodă caustică
Spirt de sare
Piatra iadului
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Rezolvare
A

B

Acid sulfuric

C

H2SO4

Vitriol

Hidroxid de calciu

Ca(OH)2

Carbonat de calciu

CaCO3

Calcar, Marmură

Acid azotic

HNO3

Apă tare

Hidroxid de sodiu

NaOH

Sodă caustică

Acid carbonic

H2CO3

Sifon

Acid clorhidric

HCl

Spirt de sare

AgNO3

Piatra iadului

Azotat de argint

Var stins

Oxid de calciu

CaO

Var nestins

Clorură de sodiu

NaCl

Sare de bucătărie

2. Se dă următorul şir de formule chimice: CaO2 ; ZnCl ; NaSO4 ; AlO3 ;
Na(OH)2 ; AgO2 ; Na2PO4 ; CO3 . Corectaţi greşelile strecurate intenţionat şi
explicaţi raţionamentul.
Rezolvare
CaO ; ZnCl2 ; Na2SO4 ; Al2O3 ; NaOH ; Ag2O ; Na3PO4 ; CO2
3.

Rezolvaţi următorul rebus denumind ştiinţific/ tehnic substanţele care au

formulele:
Vertical: 1- denumirea tehnică/ populară a HCl
Orizontal : 2- H2SO4;
Zn(NO3)2;

7- SO2;

3- Ca(OH)2 soluţie;
8- Ag2O;

9- NaOH;

4- Ca(OH)2;
10- CaCO3;

5- H2SO4;

6-

11- CaCO3;

12-

CaSO4.
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1
2

-3

4

--

--

-5
6

--

--

7

--

--

8

9

--

--

--

--

-10
11

12
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Rezolvare
2

4

9

12

S

S

V

A

A

C

I

D

-

S

U

3

A

P

A

L

F

U

D

E

R

-

S

T

I

N

S

5

V

I

T

R

I

O

L

R

I

C

V

A

R

6

A

Z

O

T

A

T

-

D

E

-

Z

I

N

C

7

D

I

O

X

I

D

-

D

E

-

S

U

L

F

8

O

X

I

D

-

D

E

-

A

R

G

I

N

T

O

D

A

-

C

A

U

S

T

I

C

A

10

C

A

L

C

A

R

11

M

A

R

M

U

R

A

L

F

A

T

-

D

E

-

C

A

L

C

I

U

U

4. Scrieți formulele chimice și denumirile compuşilor formaţi din:
a) zinc (ZnII) şi oxigen (O)

e) aluminiuIII(Al) şi sulf (S)II

b) magneziu (MgII) şi clor (Cl)

f) cupru (Cu)I şi sulf II

c) fierIII şi oxigen

g) fosfor (P)5 şi clor (Cl)I

d) azotIII(N) şi hidrogen

h) fier (Fe)II şi sulf (S)II
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Rezolvare
.

a) ZnO oxid de zinc

e) Al2S3 sulfură de aluminiu

b) MgCl2 clorură de magneziu

f) Cu2S sulfură cuproasă

c) Fe2O3 oxid feric

g) PCl5 pentaclorură de fosfor

d) NH3 amoniac

h) FeS sulfură feroasă.

5. Completaţi coloana verticală 1 şi liniile orizontale 2-8, astfel încât pe vertical să
rezulte denumirea ştiinţifică dată amestecurilor omogene.
1
2
3
4
5
6
7
8

Vertical: 1 Sinonim pentru amestecuri omogene;
Orizontal:
2 Sinonim pentru solubile;
3 Denumirea componentei care se găseşte în catitate mai mică într-o soluţie;
4 Denumirea componentei care se găseşte în catitate mai mare într-o soluţie;
5 Denumirea tehnică/ populară a soluţiei formată din apă şi sare;
6 Sinonim pentru dizolvant;
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7 Constantă fizică care se referă la cantitatea maximă de substanţăce se poate
dizolva într-o anumită cantitate de solvent, la o anumită temperatură;
8 Sinonim pentru insolubile.

Rezolvare
1

6

8

2

M I

S

3

D

I

Z

4

D

I

Z

O

5

S

A

R

S

O L

7

S

O

N

E

C

I

B

I

O L

V

A

T

L

V

A

N

T

A

M U

R

A

V

E

N

T

L

U

B

I

L

I

T

A

M I

S

C

I

B

I

L

E

L

E

T

E

6. Cunoscând că serul fiziologic este o soluţie de apă şi sare, de concentraţie
0,9%, calculaţi câte grame de sare şi câte grame de apă se găsesc în 500g ser
fiziologic
Rezolvare
md = 0,9 * 500/ 100 = 4,5g sare; mH2O = 495,5g H2O
7. Ştiaţi că oţetul este o soluţie de acid acetic şi apă, de concentraţie 9%?
Calculaţi câte grame de acid acetic şi câte grame de apă sunt necesare pentru a
prepara 500g de oţet.
Rezolvare
md = 9 * 500/ 100 = 45g acid acetic, m apă = 500 – 45 = 455g apă
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8. Cât fosfor (P), conţine scheletul omenesc, ştiind că masa medie a scheletului
este 11 kg şi conţinutul său în fosfat de calciu Ca3(PO4)2 este de 58%.
Rezolvare
Se calculează masa de Ca3(PO4)2 din 11 kg (schelet)
58 kg Ca3 ( PO4 ) 2
100 kg schelet

11kg
6,38 kg Ca3 ( PO4 ) 2

Masa de fosfor (P) din 6,38 kg Ca3(PO4)2:
M Ca3 ( PO4 ) 2  3 ACa  2 AP  8 AO  120  62  128  310

1 mol Ca3(PO4)2 = 310 g
1 kmol

= 310 kg

3Ca + 2H3PO4 = Ca3(PO4)2 + 3H2
310 kg Ca3 ( PO4 ) 2
2  31kg fosfor

6,38 kg
x  1,28 kg fosfor

9. Reacţionează 21,4 g clorură de amoniu cu 16 g hidroxid de calciu. Să se
determine:
a) care din substanţe este în exces şi în ce cantitate;
b) câte grame amoniac se formează.
Rezolvare
a) Ecuaţia reacţiei este:
2NH4Cl + Ca(OH)2 = 2NH3 + CaCl2 + 2H2O
Se compară raportul teoretic (stoechiometric) al substanţelor care reacţionează
cu cel practic (obţinut din datele problemei).
M Ca(OH ) 2  ACa  2 AO  2 AH  40  32  2  74

M NH4Cl  AN  4 AH  ACl  14  4  35,5  53,5

Raportul teoretic:

Ca(OH ) 2
74
37


NH 4Cl
2 x53,5 53,5

Raportul practic:

Ca(OH ) 2
16

NH 4Cl
21,4
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Deoarece raportul practic este mai mare ca cel teoretic, rezultă că nu se
consumă tot Ca(OH)2, deci acesta este în exces.
Fie x masa Ca(OH)2 care se consumă:

37
x

; x  14,8 g Ca(OH ) 2
53,5 21,4
Excesul: 16 – 14,8 = 1,2 g Ca(OH)2
b) Fie y masa de amoniac rezultată:
53,5 21,4

;
17
y

y  6,8 g NH 3

10. Se dă următoarea schemă de reacții:
1) KClO3
2) a

KCl + a

+ b = CuO

3) CuO + HCl = d + H2O
4) d

+ NaOH = e + NaCl

a) Identificați substanțele notate cu literele a-e.
b) Scrieți ecuațiile reacțiilor chimice.
c) Calculați ce cantitate de KClO3 de 80% puritate trebuie descompusă termic
dacă jumătate din substanța a participă în a doua reacție și rezultă 3 moli de
CuO. Determinați masa precipitatului e obținut în final.
Rezolvare
1) 2KClO3

2 KCl + 3O2

a = O2

2) O2 + 2Cu = 2CuO

b = Cu

3) CuO + 2HCl = CuCl2 + H2O

d = CuCl2

4) CuCl2 + 2NaOH = Cu(OH)2 + 2NaCl

e = Cu(OH)2

x = 3/2 = 1,5 moli O2 ; y = 245g KClO3 pur ; 306,25g KClO3 – 80%
puritate;3moli Cu(OH)2 = 294 g Cu(OH)2
Prof. Izabela Bejenariu, București
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REZOLVAREA UNOR PROBLEME DE CHIMIE FOLOSIND
METODA DREPTUNGHIULUI
Prof.Mocanu Lucica, Slatina, jud. Olt

În paginile acestei reviste, ați întâlnit rezolvarea unor probleme de chimie prin
metoda dreptunghiului. Astfel, s-au calculat:
- masele a două soluții de concentrații c1% și c2% care se amestecă pentru a
obține o soluție cu concentrația c% ;
- concentrația c% a unei soluții care rezultă prin amestecarea a două soluții cu
masele m1, m2 și concentrațiile c1% și c2%.
În această lucrare, folosesc metoda dreptunghiului pentru rezolvarea și altor
tipuri de probleme de chimie în care:
- o soluție se obține prin evaporarea parțială a apei dintr-o soluție dată;
- o soluție rezultă în urma unei reacții chimice;
- o soluție rezultă prin amestecarea a două soluții ipotetice;
- o soluție ipotetică se depune, prin răcire, dintr-o soluție dată etc.
1. Ce masă de apă trebuie evaporată, din 700 g soluție de NaCl de concentrație
12%, pentru a se obține o soluție de concentrație 20%?
Rezolvare:
Apa evaporată se poate considera o” soluție” de NaCl de concentrație 0%
12%

20 părți masice rămase după evaporarea celor 8 părți

masice de apă

20%
8 părți masice de apă evaporată

0%

28 părți masice de soluție de NaCl de concentrație 12%
=

=

=

= 200 g.
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2. Ce masă de CuSO4 5H2O se adaugă în apă, pentru a obține 800 g soluție de
CuSO4 de concentrație 10%?
Rezolvare:
Cristalohidratul adăugat se poate considera o” soluție” de CuSO4 de
concentrație

c1 %=

∙100 = 64%

= 160 g /mol
= 250 g/ mol
Apa în care se adaugă critalohidratul se poate considera o “soluție” de CuSO 4
de concentrație c2% = 0%
64%

10 părți masice de cristalohidrat

10%
54 părți masice de apă în care se adaugă

0%
cristalohidratul

64 părți masice de soluție de CuSO4 de
concentrație 10%

=
=

=
= 125g

3. Să se calculeze masa de cristalohidrat,CuSO4 ∙5H2O, depusă atunci când
1000 g soluție de CuSO4 saturată la 62 C se răcește la 45

.

Notă:
62°C

= 40 g CuSO4/ 100g apă

45°C

= 30 g CuSO4/ 100g apă

Rezolvare:
Sol. saturată la 62°C are concentrația

%=

∙100 = 28,5714%
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Cristalohidratul depus la răciore se poate considera o „soluție” de CuSO4 de
concentrație

c2% =

∙100 = 64%

Sol. saturată la 45°C are concentrația c% =
28,5714%

∙100 = 23,0769%

40,9231 părți masice rămase după

depunerea celor 5,4945
părți masice de cristalohidrat

23,0769%
5,4945 părți masice de cristalohidrat depuse
64%

46,4176 părți masice de soluție saturată

la 62°C
=
=
=

= 118,3710 g CuSO4 ∙5H2O

4. Se adaugă 4,6 g Na în 240 g soluție de NaOH de concentrație 10%. Să se
calculeze concentrația procentuală a soluției finale.
Rezolvare:
%=

;

=

g NaOH

NaOH + H2O → NaOH + H2↑
=

= 0,2 moli de atomi. Cei 0,2 moli de atomi de Na reacționează cu 0,2∙18

g de apă din soluția inițială ți formează 0,2∙40 g NaOH.
Soluția finală poate fi considerată ca provenind prin amestecarea celor 8 g
NaOH cu (240 - 3,6) g soluție de concentrație c2%

∙100 = 10,1522%

Hidroxidul de sodiu format se poate considera o soluție de NaOH de
concentrație c3% = 100%
100%

(c-10,1522) părți masice de NaOH
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c%
10,1522%

(100 –c) părți masice de soluție de NaOH

de concentrație
10,1522%
=
Soluția finală are concentrația c% =

= 13,0932%
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PROBLEME DE FIZICĂ PROPUSE PENTRU GIMNAZIU
1.

Doi bicicliști pleacă simultan, din același loc, deplasându-se în sensuri

opuse cu vitezele v1=21km/h respectiv v2=24km/h. La ce distanță se vor afla unul
de altul după 40 de minute?
R: 40km
2.

Un corp din aluminiu are masa de 0,5kg.. Ce masă va avea un corp din

lemn, cu același volum ca și corpul din aluminiu? Se cunosc ρlemn=500kg/m3 și
ρaluminiu= 2700kg/m3.
R: 92,59g
3.

Trei bicicliști se deplasează cu aceeași viteză, v=72km/h, pe trei traiectorii

diferite. Primul parcurge o traiectorie de forma unui triunghi echilateral cu latura
de 2000dm, al doilea o traiectorie de forma unui pătrat cu latura 15000dm iar cel
de al treilea o traiectorie de forma unui dreptunghi cu lungimea de 200m și
lățimea de 100m. Cât timp dureaza deplasarea fiecărui biciclist?
R: t1=t2=t3= 30s
4.

Pentru sistemul din figura de mai jos se cunosc m 1=1kg, tensiunea în fir

T=5N și coeficientul de frecare la alunecare μ=0,1, același pentru ambele
corpuri. Să se determine masa m2 și forța F care asigură deplasarea rectilinie
uniformă a sistemului.
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R: m2=5kg, F=6N
5.

Un corp cu masa de 2kg este ridicat pe un plan înclinat cu ajutorul unei

forțe de tracțiune, paralelă cu planul.
a.Reprezentați forțele în situația descrisă.
b.Ce valoare are forța de tracțiune

dacă forța de frecare este 10% din

greutate iar componenta tangențială este Gt= 2G/3.
c. Care este randamentul planului înclinat dacă distanța parcursă de corp este
de 9m iar inălțimea la care ajunge este 6m?
d. Care este puterea dezvoltată dacă durata ridicării este t=1min?
R: F=15,33N, η=86,98%, P= 2,3W
6. Pentru sistemul de mecanisme din figura de mai jos se cunosc : lungimea
planului l=5m, înălțimea planului h=3m, masa m1=1kg și coeficientul de frecare
μ=0,2. Să se determine masa m2 astfel încât sistemul să se deplaseze rectiliniu
uniform.

R: m2=0,45kg
7. Un corp dreptunghiular cu masa de 100kg este tras de către o forță F=100N
sub un unghi α=300. Dacă mișcarea corpului este rectilinie uniformă, determinați
valoarea coeficientului de frecare.
R: μ=0,3
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8. De la ce înălțime trebuie să cadă o bucată de grindină cu temperatura t=00C
pentru ca prin ciocnirea cu solul să se topească complet? Se va considera că
toată energia se transformă în căldură care este absorbită de către bucata de
grindină.
R: h=33,4km
9. Trei bile au sarcinile q1, q2 și q3. Ele se pun în contact două câte două și se
măsoară sarcina . Astfel:
- se pun în contact bilele 1 și 2 și se constată că vor avea sarcina -3C fiecare;
- bila 1 se pune în contact cu bila 3 și se constată că fiecare dintre ele devine
neutră;
- bila 2 se pune în contact cu bila 3 iar sarcina pe cele două va fi -1,5C.
Care a fost sarcina inițială a celor 3 bile?
R: q1=4C, q2=-10C, q3=3C
10. Printr-un coductor de cupru cu diametrul de 1mm trece o sarcină de 100C în
timp de 1 oră. Știind că în cupru există 6∙1028 electroni liberi pe metrul cub, care
este intensitatea curentului și viteza de deplasare a electronilor?
R: I=0,027A, v=0,92∙10-6 m/s

Prof. Simona Turcu, Bucuresti
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PROBLEME DE CHIMIE PROPUSE PENTRU GIMNAZIU
1. Să se determine cantitățile de Zn și HCl care se consumă pentru a obține 4
grame de hidrogen.
R:130 grame Zn; 146 grame HCl.
2. Să se determine cantitatea de oxid de fier (III) care poate fi redusă cu
hidrogenul rezultat în urmă reacției a 78 g potasiu cu apa.
R:53,33 grame Fe2O3.
3. Se ard 160 Kg cărbune cu 75% carbon pur. Produsul rezultat se barbotează
într-o soluție de apă de var.Să se determine masă precipitatului rezultat.
R:1000 Kg.
4. O masă de 243,9 grame calcar cu 18% impurități se tratează cu o soluție de
vitriol. Determinați numărul de moli de precipitat rezultat și masă de gaz
dezvoltat.
5. O cantitate de 30 grame aliaj format din Cu și Zn este tratată cu o soluție de
acid clorhidric. Să se determine compoziția procentuală a aliajului știind că în
urmă reacției rezultă 0,3 moli gaz.
R:35% Cu și 65%Zn.
6. Un număr de 3 moli Al reacționează cu HCl și vitriol. Știind că 1/3 din numărul
de moli de Al reacționează cu HCl iar restul reacționează cu vitriolul, determinați
cantitatea de gaz exprimată în grame și moli care rezultă în urmă reacțiilor.
R: 9 g gaz, 4,5 moli gaz.
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7. Stiind că în urma reacției

cloratului de potasiu

cu acidul clorhidric

rezultă 44,8 litri clor , determinați cantitatea de clorat de potasiu exprimată în
moli și grame.
R: 0,333 moli clorat de potasiu, 40, 83 grame clorat de potasiu.
8. O cantitate de fier reacționează cu 200 grame soluție de HCl de concentatie
36,5%. Să se determine cantitatea de fier necesară reacției și volumul de gaz
care rezultă în urmă reactiei.
R: 56 g Fe ;22,4 litri gaz.
9. Sulfatul de magneziu( sarea amară) are formulă Mg SO 4 X 7 H 2 O.În câte
grame de sare amară se găsesc 300 Kg de apa?
R:702,857grame sare amara
10. O cantitate de 0,1 moli de carbonat de calciu se tratează cu o soluție de HCl
cu concentatia 10%.Să se determine cantitatea de gaz care rezultă din reacție și
masa soluției de HCl consumată.
R:4,4 grame gaz, 73 grame soluție HCl .
Prof. Nicoleta Deaconu, Bucuresti
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PROBLEME DE FIZICĂ PROPUSE PENTRU LICEU
1. Pentru a atinge viteza v=20m/s pe distanța D=136m, plecând din repaus, un
motociclist se poate deplasa cu accelerațiile constante a 1=1m/s2 și a2=2m/s2. Să
se calculeze:
a. timpul în care este parcursă distanța D dacă succesiunea accelerațiilor
este a1, a2.
b. timpul în care este parcursă distanța D dacă succesiunea accelerațiilor
este a2, a1.
R: ta=16s, tb=12s
2. Să se calculeze vitezele v1 și v2 a două mobile dacă, atunci când se mișcă
unul către celălalt uniform ele se apropie cu câte 4m în fiecare secundă iar atunci
când se mișcă uniform în același sens, se apropie cu câte 4m la fiecare 10s.
R: v1=2,2m/s, v2=1,8m/s
3. Asupra a două corpuri identice, aflate pe o suprafață plană cu coeficientul de
frecare μ, acționează forțe cu același modul, ca în figura. de mai jos. Să se
determine raortul dintre accelerațiile a1 și a2 imprimate celor două corpuri.

R:

(
(

)
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4. Un gaz este comprimat adiabatic într-un ciclu Carnot astfel încât pentru
comprimarea fiecărui kmol de gaz se efectuează un lucru mecanic de 2MJ.
Temperatura sursei calde este t1= 1270C. Să se calculeze valoarea
randamentului ciclului pentru i=5.
R: η=0,24
5. Un gaz ideal evoluează după ciclul
din figura alăturată. Se cere:
a. să se construiască diagrama de
evoluție în coordonate p-V și p-T
și să se indice transformările în
care gazul cedează căldură.
b. să se determine lucrul mecanic
pe întrgul ciclu în funcție de p1,
V1 (se va considera ln2=0,7)
R: L=0,21p1∙V1
6. Doi conductori, unul din aluminiu cu densitatea d 1= 2700kg/m3 și unul din
cupru, cu densitatea de d2= 8900kg/m3 au aceeași secțiune și aceeași rezistență.
Cunoscând rezistivitățile celor două ρ1= 29∙10-9Ω∙m și ρ2= 17∙10-9Ω∙m săse
determine raportul maselor m1/m2.
R: m1/m2= 0,51
7. Să se calculeze raportul lungimilor a două pendule gravitaționale care
oscilează în același loc cu frecvențele √1= 36 Hz, respectiv √2= 9 Hz.
R: l1/l2= 1/16
8. Corzile unui instrument muzical au lungimea de 1,5m și cântaresc 60g
fiecare. Ele oscileaza cu frecvența fundamentală de 100Hz. La ce tensiunea sunt
supuse corzile?
R:T= 450N
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9. Se iluminează succesiv suprafața unui fotocatod cu radiații cu lungimile de
undă λ1= 2790∙10-10m și λ2= 2450∙10-10m. Tensiunile de frânare pentru cele două
cazuri sunt U1=0,66V, respectiv U2=1,26V. Să se calculeze:
a. constanta lui Planck
b. lucrul mecanic de extracție
c. lungimea de undă de prag
R: h=6,43∙10-34J∙s, Lex=5,86∙10-19J, λ0= 3292∙10-10m
10. Pentru verificarea legii lui Einstein și determinarea constantei lui Planck se
luminează cesiu cu radiații cu lungimea de undă λ= 0,254μm și se aplică între
catod și anod o tensiune de frânare. Ce tensiune trebuie aplicată pentru ca să nu
sosească nici un electron pe anod?
R: U=3,1V

Prof. Simona Turcu, Bucuresti
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PROBLEME DE CHIMIE PROPUSE PENTRU LICEU
1. Un volum de 44,8 L de acid clorhidric aflat la 1,2 atm și 17°C este barbotat în
400 mL apă. Ce concentrație procentuală are soluția rezultată?
R: 17,09%
2. Un amestec de carbonat de sodiu și sulfat de magneziu conține 50% oxigen.
Află raportul molar al substanțelor în amestec.
R: 50%
3. Ce volum de dioxid de carbon la 5 atm și 127°C este necesar precipitării a
1400 mL soluție apă de var 0,5M?
R: 4592 L
4. Reacția percloratului de potasiu cu soluție concentrată de acid clorhidric, este
folosită în laborator pentru obținerea clorului. Ce volum de clor la 1,5 atm și 27°C
se obține din 200g perclorat de potasiu 85%? Ce volum de soluție de acid
clorhidric 3N se utilizează?
R: 68,22 L Cl2; 2,77 L sol HNO3 3 N
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5. Află ce cantitate de peroxid de sodiu de puritate 97% este necesară pentru
consumarea a 10 m3 CO2 (c.n.) aflat într-o încăpere închisă.
R: 35,89 Kg
6. Un ameste de gaze format din metan și hidrogen cu volumul de 60 L se află
într-o butelie la 2 atm și 20°C. Știind că s-au consumat 952 L aer (20% O2)
pentru arderea amestecului, află proporția volumetrică a celor două gaze în
amestec.
R: CH4:H2 = 4:1.
Prof. dr. Ionela Alan, București
7. Metanul și oxigenul sunt puse să reacționeze într-un vas închis ermetic. În
condițiile date, produsele sunt: H2 și CO2 . Utilizați ecuația reacției, precizați dacă
presiunea din vas se schimbă și dacă da, cum?
R:p2/p1=1,5-presiunea crește
8. La ce presiune se află oxigenul gazos într-un cilindru de oțel de 40 l, știind că
la t=00C, s-au introdus în cilindru 6000 l oxigen.
R:p=150atm
9. Ce volum va ocupa la 2000C o cantitate de hidrogen, știind că la 100C aceeași
cantitate ocupă un volum de 12 l, la p=constant.
R:V1=20L
10. Cunoscându-se că la 200C presiunea unei cantități de azot dintr-un recipient
este de 2 atm, să se afle la ce temperatură azotul din recipient va avea presiunea
de 6 atm.
R:T2=879K
11. Densitatea hidrogenului la 00C și 1 atm este egală cu 0,0899 g/l. Să se afle
densitatea hidrogenului la 00C si 4 atm. (Înlocuiți în relația V=m/p).
R: 0,353 g/L
prof. Nicoleta Deaconu, București
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REDACȚIA REVISTEI
DE
FIZICĂ ȘI CHIMIE VA
UREAZĂ
SĂRBĂTORI FERICITE ȘI
UN AN NOU PLIN DE
ÎMPLINIRI!!!!!
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