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Elev: Eunice Mărieș 

Coordonator: prof. Crina Chiș 

Zaha Hadid s-a nascut într-o familie bună din Bagdad în anul 

1950. Aceasta a studiat matematica la Universitatea americana din 

Beirut, formându-se apoi la Architectural Association din Londra, pe 

care a absolvit-o în 1977 și unde a devenit ulterior profesor.  

Zaha Hadid, care și-a fondat cabinetul de arhitectura în 

1979. Și-a construit o carieră din sfidarea convențiilor, a ideilor 

tradiționale despre spațiu, reprezentare și construcție. Modernitatea 

ei înseamnă curbe întrepătrunse cu linii rigide, unghiuri ascuțite, 

planuri suprapuse. 

Operele sale se văd în multe țări, și amintim trambulina 

de sărituri cu schiurile de la Innsbruck (Austria), sălile de opera 

din Canton (China) și Cardiff ( Țara 

Galilor), precum și turnul din Marsilia 

(Franța) în care își desfășoară 

activitatea grupul de transport 

maritim mondial CMA-CGM. 

Arhitectura lui Hadid este 

fluidă și vie. E mai uțor să-ți 

imaginezi viitorul decât să privești creațiile sale.  

În 2004 a primit premiul Pritzker (un fel de Nobel pentru 

arhitectură) și devenea Zaha Hadid cel mai tânăr arhitect și singura 

femeie căreia i-a fost decernată această înaltă distincție. Cu această 

distincție a reușit să cucerească o lume  destinată exclusiv bărbaților. De 

asemenea i-a fost acordat premiul pentru arhitectura contemporană Mies van der Rohe. A fost și 

prima femeie care a caștigat prestigioasa medalie de aur regală pentru arhitectură în 2015, după 

Jean Nouvel, Frank Gehry sau Oscar Niemeyer. 

Hadit a proiectat Liqid glaciar pentru David Gill 

Gallery, care cuprinde o serie de tabele care seam[n[ 

cu gheață – formațiuni realizate din acril clr și colorat. 

Design-ul lor, încorporări complexitate de suprafașă și 

refracție într-un fluid dinamic, puternic. Cplecția a fost 

expinsă și mai mult în 2015. 

Priviți-i arhitectura! 

Parcă ar formula o nouă ordine. Emană o 

forță eliberatoare de toate codurile existente. Ceea 

ce face ea, e un exemplu de conjuncție între 

continuitate și distorsiune tipic pentru o arhitectură 

deconstructivă. 
Bibliografie: 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Zaha_Hadid 

https://en.wikipedia.org/wiki/Zaha_Hadid 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Zaha_Hadid
https://en.wikipedia.org/wiki/Zaha_Hadid
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Elev: Herghelegiu Bogdan 

Coordonator: Ofrim Camelia 

Nikola Tesla (în sârbă Никола Тесла; n. 10 iulie 1856, 
Smiljan, Austro-Ungaria, astăzi în Croația – d. 7 ianuarie 1943, New 
York, SUA) a fost un, fizician, inginer mecanic, inginer electrician și 
unul dintre promotorii cei mai importanți ai electricității comerciale. 
Tesla este considerat ca fiind un important om de știință al sfârșitului 
de secol XIX și începutului de secol XX. Invențiile, precum și munca 
teoretică ale lui Tesla au pus bazele cunoștințelor moderne despre 
curentul alternativ, puterea electrică, sistemele de curent alternativ, 
incluzând sistemele polifazice, sistemele de distribuție a puterii și 
motorul pe curent alternativ, care au determinat cea de-a doua 
Revoluție Industrială. 

Tesla era etnic sârb, fiind născut în satul Smilijan, în Imperiul 

Austriac (actualmente în Croația). Era cetățean al Imperiului Austriac 

prin naștere și mai târziu a devenit cetățean american. Prin 

demonstrația lui de comunicare fără fir prin intermediul undelor radio 

în 1894 și după victoria în „războiul curenților”, a fost recunoscut ca fiind unul dintre cei mai mari 

ingineri electricieni ai S.U.A. Mare parte din munca sa inițială a fost pionierat în ingineria electrică 

modernă și multe dintre descoperirile lui au fost de foarte mare importanță. În toată această 

perioadă, în Statele Unite faima lui Tesla rivaliza cu a oricărui inventator sau om de știință al 

vremii, dar din cauza afirmațiilor sale aparent incredibile 

și în unele cazuri aproape neverosimile despre 

dezvoltarea invențiilor și inovațiilor științifice și 

tehnologice, Tesla a fost în final etichetat drept un om de 

știință nebun. 

Amprenta lui Tesla poate fi observată în civilizația 
modernă oriunde este folosită electricitatea. Pe lângă 
descoperirile sale despre electromagnetism și inginerie, 
Tesla este considerat un pionier în domeniile roboticii, 
balisticii, științei calculatoarelor, fizicii nucleare și fizicii 

teoretice. Nikola Tesla considera cercetarea diferitelor întrebări ridicate de către știință drept cea 
mai nobilă metodă de îmbunătățire a condiției umane cu ajutorul principiilor științei și progresului 

industrial și una care să fie 
compatibilă cu natura. 

Cu numele său este denumită 
unitatea de măsură a inducției 
magnetice din Sistemul Internațional 
(1 Tesla = 1T) 

Certificatul de botez al lui Nikola Tesla 
atestă ca dată a nașterii 28 iunie 1856. 

Nikola Tesla a fost al patrulea fiu dintr-o familie cu cinci copii, 
având un frate mai mare, Dane (care a murit într-un accident de echitație 
când Nikola avea 9 ani) și trei surori (Milka, Angelina și Marica) 

 



COLEGIUL TEHNIC „ANGHEL SALIGNY”BAIA MARE 

Revistă anuală de tehnică şi ... nu numai, Nr. 6,  
An școlar 2015 – 2016 

6 

Familia lui s-a mutat la Gospić în 1862. Tesla a urmat cursurile școlii „Gymnasium 
Karlovac” în Karlovac, unde a terminat în doar trei ani ciclul de învățământ de patru ani. 

Ulterior a început studiile de inginerie electrică la Universtatea din Graz în 1875, timp în 
care a experimentat unele utilități ale curentului alternativ. Unele surse afirmă că a fost licențiat al 
Universității din Graz, cu toate acestea, universitatea afirmă că nu a obținut nicio diplomă și că nu 
a trecut mai departe de al doilea semestru al anului trei, moment în care a renunțat la cursuri. În 
decembrie 1878 a plecat din Graz și a întrerupt legăturile cu familia. Apropiații credeau că se 
înecase în Râul Mur. S-a îndreptat către Maribor (astăzi în Slovenia), unde a obținut prima sa 
slujbă ca subinginer, post pe care l-a ocupat timp de un an. În timpul acestei perioade a suferit o 
criză nervoasă. Tesla a fost apoi convins de către tatăl său să se înscrie la cursurile Universității 
Carolina din Praga, la care a asistat în vara anului 1880. Aici a fost influențat de către Ernst Mach. 
Cu toate acestea, după moartea tatălui său a abandonat universitatea, terminând doar un curs.  

Tesla își petrecea mult timp citind cărți, pe care le memora în 
întregime, având o memorie fotografică. Tesla a relatat în autobiografia 
sa că în numeroase ocazii a experimentat momente detaliate de 
inspirație. În timpul copilăriei a avut mai multe episoade de boală. Avea 
o afecțiune foarte ciudată, care se manifesta prin apariția unor 
fascicule de lumină orbitoare în fața ochilor, adesea însoțite de 
halucinații. Aceste halucinații erau asociate unui cuvânt sau unei idei 
care îl urmărea. Uneori aceste halucinații îi dădeau soluția problemei 
care îl preocupa. 

Putea vizualiza în formă reală orice obiect al cărui nume îl 
auzea. În prezent, afecțiunea numită sinestezie prezintă simptome 
similare. Tesla putea vizualiza o invenție cu o precizie incredibilă, 
incluzând toate dimensiunile, înainte de a începe să o construiască, tehnică pe care azi o 
cunoaștem ca gândire vizuală. Nu obișnuia să deseneze schițe ale invențiilor, concepea totul din 
minte. De asemenea, avea premoniții ale evenimentelor care aveau să se întâmple, premoniții 
care au început încă din timpul copilăriei.  

În 1880 s-a mutat la Budapesta pentru a munci în Compania Națională de Telegrafie, 
devenită ulterior Compania Națională de Telefonie. Acolo l-a cunoscut pe Nebojša Petrovič, un 
tânăr inventator sârb care trăia în Austria. În ciuda faptului că întâlnirea celor doi a fost de scurtă 
durată, au lucrat împreună la un proiect care folosea turbine gemene pentru a genera energie 
continuă. În momentul în care s-a deschis centrala telefonică în 1881 în Budapesta, Tesla 
devenise șeful electricienilor din companie și a fost mai târziu inginer pentru primul sistem telefonic 
al țării. De asemenea a inovat un dispozitiv care, conform unora, era un amplificator telefonic, însă 
pentru alții ar fi fost primă boxă de amplificare a sunetului.  

În 1882 Tesla s-a mutat la Paris, Franța, pentru a lucra ca inginer în Continental Edison 
Company (una din companiile lui Thomas Edison), proiectând îmbunătățiri pentru echipamentele 
electrice aduse de pe celălalt mal al oceanului, datorită ideilor lui Edison. Conform biografiei sale, 
în același an, Tesla a inventat motorul de inducție și a început să lucreze la mai multe dispozitive 
care foloseau câmpul magnetic rotativ, pentru care a primit patentele în 1888. Puțin după aceea, 
Tesla s-a trezit dintr-un vis în care mama sa murise și trezindu-se din somn a știut că, de fapt, 
moartea mamei sale se produsese în realitate. După aceea, Tesla s-a îmbolnăvit, petrecând trei 
săptămâni pentru a se recupera în satul Tomingaj, aproape de Gračac, locul de naștere al mamei 
sale. 

În iunie 1884, Tesla a ajuns pentru primă dată în Statele Unite ale Americii, în orașul New 
York, cu o scrisoare de recomandare din partea lui Charles Batchelor, un vechi angajat, către 
Thomas Edison, în care Batchelor a scris: "Cunosc doi mari oameni, tu ești unul dintre ei; celălalt 
este acest tânăr". Edison l-a angajat pe Tesla pentru a munci în compania sa ca simplu inginer 

 

https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Universtatea_din_Graz&action=edit&redlink=1
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electrician, unde a progresat rapid, rezolvând mai multe probleme tehnice foarte dificile pe care le 
aveau produsele companiei. Astfel că, i s-a oferit să reproiecteze complet toate generatoarele de 
curent continuu ale companiei lui Edison.  

 
 
 
 
 
Model al unui generator electric al lui Nikola Tesla 

 

Tesla afirmă că i s-au oferit 50.000$ (1.1 milioane de dolari 
în 2007, ajustați de inflație) pentru reproiectarea motoarelor și 

generatoarelor ineficiente ale lui Edison, îmbunătățind astfel serviciile și produsele oferite de 
compania acestuia, dar și veniturile financiare. În 1885, când Tesla a întrebat despre plată 
promisă, Edison i-a răspuns: "Tesla, tu nu înțelegi umorul nostru american", rupând astfel 
înțelegerea verbală. Cu un salariu de 18$ pe săptămână, Tesla ar fi trebuit să muncească 53 de 
ani pentru a strânge banii promiși. Oferta era egală cu capitalul inițial al companiei. Tesla a 
renunțat imediat la slujbă când i s-a refuzat o mărire de salariu la 25$ pe săptămână.  

 

     Ing. Anuța Hosu 

Henri Marie Coandă (n. 7 iunie 1886 - d. 25 noiembrie 1972) a 

fost un academician și inginer român, pionier al aviației, fizician, 

inventator, inventator al motorului cu reacție și descoperitor al efectului 

care îi poartă numele. A fost fiul generalului Constantin Coandă, prim-

ministru al României în 1918. 

Henri Coandă s-a născut la București la 7 iunie 1886, fiind al 

doilea copil al unei familii numeroase. Tatăl lui a fost generalul 

Constantin Coandă, fost profesor de matematică la Școala națională 

de poduri și șosele din București și fost prim-ministru al României 

pentru o scurtă perioadă de timp în 1918. Mama sa, Aida Danet, a fost 

fiica medicului francez Gustave Danet, originar din Bretania. 

Încă din copilărie viitorul inginer și fizician 
era fascinat de miracolul vântului, după își va și 
aminti mai târziu. Henri Coandă a fost mai întâi 
elev al Școlii Petrache Poenaru din București, 
apoi al Liceului Sf. Sava 1896 unde a urmat 
primele 3 clase, după care, la 13 ani, a fost trimis 
de tatăl său, care voia să-l îndrume spre cariera 
militară, la Liceul Militar din Iași 1899. Termină 
liceul în 1903 primind gradul de sergent major și 

își continuă studiile la Școala de ofițeri de artilerie, geniu și marină din București. 

Detașat la un regiment de artilerie de câmp din Germania 1904, este trimis la Technische 
Hochschule (Universitatea Technică) din Berlin-Charlottenburg. Pasionat de probleme tehnice și 
mai ales de tehnica aviaticii, în 1905 Coandă construiește un avion-rachetă pentru armata română. 
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Între 1907-1908 a urmat de asemenea cursuri universitare în Belgia, la Liège, și la Institutul tehnic 
Montefiore. În 1908 se întoarce în țară și e încadrat ofițer activ în Regimentul 2 de artilerie. Datorită 
firii sale și spiritului inventiv care nu se împăcau cu disciplina militară, el a cerut și obținut 
aprobarea de a părăsi armata, după care, profitând de libertatea recâștigată, a întreprins o lungă 
călătorie cu automobilul pe ruta Isfahan - Teheran - Tibet. La întoarcere pleacă în Franța și se 
înscrie la Școala superioară de aeronautică și construcții, nou înființată la Paris 1909, al cărei 
absolvent devine în anul următor 1910, ca șef al primei promoții de ingineri aeronautici.  

Cu sprijinul inginerului Gustave Eiffel și savantului Paul Painlevé, care l-au ajutat să obțină 
aprobările necesare, Henri Coandă a efectuat experimentele aerodinamice prealabile și a construit 
în atelierul de carosaj al lui Joachim Caproni primul avion cu propulsie reactivă de fapt un avion cu 
reacție, fără elice, numit convențional Coandă-1910 pe care l-a prezentat la al doilea Salon 
internațional aeronautic de la Paris 1910. 

În timpul unei încercări de zbor din decembrie 1910, pe 
aeroportul Issy-les-Moulineaux de lângă Paris, aparatul pilotat de 
Henri Coandă a scăpat de sub control din cauza lipsei lui de 
experiență, s-a lovit de un zid de la marginea terenului de decolare 
și a luat foc. Din fericire, Coandă a fost proiectat din avion înaintea 
impactului, alegându-se doar cu spaima și câteva contuzii minore 
pe față și pe mâini. Pentru o perioadă de timp, Coandă a 
abandonat experimentele datorită lipsei de interes din partea 
publicului și savanților vremii. Între 1911-1914 Henri Coandă a lucrat ca director tehnic la Uzinele 
de aviație din Bristol, Anglia și a construit avioane cu elice de mare performanță, de concepție 
proprie. În următorii ani se întoarce în Franța, unde a construit un avion de recunoaștere 1916 
foarte apreciat în epocă, prima sanie-automobil propulsată de un motor cu reacție, primul tren 
aerodinamic din lume și altele. În 1934 obține un brevet de invenție francez pentru Procedeu și 
dispozitiv pentru devierea unui curent de fluid ce pătrunde într-un alt fluid, care se referă la 
fenomenul numit astăzi Efectul Coandă", constând în devierea unui jet de fluid care curge de-a 
lungul unui perete convex, fenomen observat prima oară de el în 1910, cu prilejul probării 
motorului cu care era echipat avionul său cu reacție. Această descoperire l-a condus la importante 
cercetări aplicative privind hipersustentația aerodinelor, realizarea unor atenuatoare de sunet și 
altele.  

Henri Coandă revine definitiv în țară în 1969 ca director al Institutului de creație științifică și 
tehnică (INCREST), iar în anul următor, 1970, devine membru al Academiei Române. Henri 
Coandă moare la București, pe data de 25 noiembrie 1972, la vârsta de 86 de ani. 

Invenții și descoperiri 

Dispozitiv pentru măsurători de portanță și rezistentă la 
deplasarea în aer a diferitelor tipuri de suprafete portante (profile de 
aripă) cu posibilitatea inregistrării valorilor pe diagrame pentru 
posibilitatea comparației si stabilirii profilului ideal. Dispozitivul era 
montat pe un vagon in fața unei locomotive, iar experimentele se 
desfășurau în mișcare, la o viteză de 90 km/h, pe linia Paris-Saint 
Quentin. Ulterior a putut face aceste determinări folosind un tunel de 
vânt cu fum, și o cameră fotografică specială, de concepție proprie. 
Datorită acestor experimente a stabilit un profil de aripă funcțional 
pentru viitoarele sale aparate de zbor. 

1911: În Reims, Henri Coandă prezintă un aparat de zbor cu două motoare cuplate ce 
acționau o singură elice. 
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1911-1914: În calitatea sa de director tehnic al Uzinelor Bristol, Henri Coandă proiectează 
mai multe aparate de zbor "clasice" (cu elice) cunoscute sub numele de Bristol-Coandă. În 1912 
unul dintre ele câștigă premiul întâi la Concursul internațional al aviației militare din Anglia. 

1914-1918: Henri Coandă lucrează la "Saint-Chamond" și "SIA-Delaunay-Belleville" din 
[Saint Denis]]. În această perioadă proiectează trei tipuri de aeronave, dintre care cel mai cunoscut 
este Coandă-1916, cu două elici apropiate de coada aparatului. Coandă-1916 este asemănător cu 
avionul de transport Caravelle, la proiectarea căruia de fapt a și participat. 

Invenția unui nou material de construcție, beton-lemnul, folosit pentru decorațiuni (de 
exemplu la Palatul culturii din Iași, ridicat în 1926, decorat în totalitate cu materialul lui H. Coandă) 

1926: În România, Henri Coandă pune la punct un dispozitiv de detecție a lichidelor în sol. 
E folosit în prospectarea petroliferă. 

În Golful Persic inventatorul român construiește un rezervor din beton subacvatic pentru 
depozitarea petrolului. 

"Efectul Coandă". Primele observații le face cu ocazia studierii primului avion cu reacție din 
lume, Coandă 1910. După ce avionul decola, Henri Coandă observă că flăcările și gazul 
incandescent ieșite din reactoare tindeau a rămâne pe lângă fuzelaj. Abia după peste 20 de ani de 
studii ale lui și altor savanți, inginerul român a formulat principiul din spatele așa-numitului efect 
Coandă, numit astfel de profesorul Albert Metral. La baza efectului Coandă, a stat construirea 
aerodinei lenticulare, un aparat în formă de lentilă. 

 

Nicoleta Popescu 

Anastase Dragomir (n. 1896 - d. 1966) a fost un inventator român 
din domeniul aviației, cel mai cunoscut pentru invenția unei versiuni timpurii 
a unui scaun ejectabil, care a fost brevetată la Paris, în 1930, de care a 
beneficiat împreună cu un alt inventator român, Tănase Dobrescu. 

Invenția consta dintr-o așa numită celulă parașutată, un scaun 
detașabil și ejectabil vertical (prevăzut cu două parașute) dintr-o aeronavă 
sau din orice tip de vehicul, conceput a fi folosit doar în cazuri de urgență, 

și care reprezenta o versiune timpurie, dar 
suficient de sofisticată, a actualelor scaune 
ejectabile. 

Modelul conceput de Dragomir și Dobrescu a fost testat cu 
succes la data de 25 august 1929 pe aeroportul Paris-Orly, din 
apropierea Paris-ului, Franța, respectiv ulterior, în octombrie 1929, la 
aeroportul Băneasa, lângă București. 

În anul următor, Dragomir și Dobrescu au obținut patentarea 
oficială a acelui "cockpit catapultabil" la Oficiul francez de invenții sub 
numărul 678.566 din 2 aprilie 1930 (dar cu prioritatea patentării 
datată anterior la 3 noiembrie 1928, data depunerii cererii de 

brevetare - FRD678566 19281103), sub numele oficial de Nouveau système de montage des 
parachutes dans les appareils de locomotion aérienne (în limba română, Nou sistem de montare al 
parașutelor la aparate de locomoție aeriană). 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Paris-Orly_Airport
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 Prof.  Mărginaș Vasile 

Elie Radu (n. 20 aprilie 1853, Botoșani - d. 10 octombrie 1931) a 

fost un inginer constructor de poduri și șosele, pedagog și academician 

român. S-a dovedit un luptator pentru drepturile profesionale ale 

inginerilor, a stimulat și a îndrumat creația inginerească. A deținut funcția 

de președinte al Societății Politehnice în anii 1898, 1903 și 1904 

Elie Radu a văzut lumina zilei într-o epocă de mari prefaceri 

pentru Moldova, la 20 aprilie 1853, la Botoșani. După absolvirea școlii 

primare și a gimnaziului la Botoșani, a fost trimis la Iași ca sa-și continue 

studiile la Colegiul Național (una dintre instituțiile continuatoare ale fostei 

Academii Mihăileane). Tatăl său, om receptiv pentru progres și învățătură, l-a încurajat pe Elie în 

hotărârea lui de a deveni inginer. Astfel, tânărul Elie a plecat la Bruxelles, în anul 1872, unde a 

urmat cursurile la Școala Politehnică, pe care a absolivit-o în 1877, obținând titlul de inginer 

diplomat. În decembrie 1877, după întoarcerea în țară, își realizează visul adolescenței intrând în 

serviciul Ministerului Lucrărilor Publice, unde debutează ca inginer alături de Anghel Saligny (1854-

1920), la controlul liniei ferate Ploiești-Predeal. 

Elie Radu a contribuit la construirea șoselelor transcarpatice, realizate după Marea Unire 

cu Transilvania. În Ministerul Lucrărilor Publice a avansat continuu, ocupâd funcții ca subdirector, 

director și director general, ajungând la gradul de inginer inspector general clasa I. A construit 650 

km de căi ferate după concepții proprii. Una dintre cele mai importante trasee de cale ferată 

realizate de el este linia Târgu Ocna - Comănești - Palanca. A proiectat și realizat numeroase 

poduri din beton armat și tabliere metalice, o realizare deosebită fiind considerată legarea malurilor 

Siretului prin opt poduri. În 1889, Elie Radu realizează o stație de captare a apei subterane la 

Bragadiru, unică în Europa, și prima rețea de alimentare a orașului București. Ulterior a mai 

realizat și alimentarea cu apă a orașelor Botoșani, Sinaia, Drobeta Turnu-Severin, Târgoviște, Iași. 

I se datorează proiectarea și construirea a 60 de clădiri de gări, remarcabile fiind cele de la Curtea 

de Argeș, Comănești și Galați. Sub conducerea sa a fost proiectată si realizată construcția clădirii 

Ministerului Lucrărilor Publice, în prezent Primăria Capitalei. 

În 1894, a fost numit profesor la Școala Națională de Poduri și Construcții Civile, unde a 

predat cursurile de Trigonometrie, Poduri și Construcții Civile. La înființarea Școlii Politehnice din 

București, în 1920, va preda aici cursurile: Edilitate, care se referea la canalizarea și 

aprovizionarea cu apă a centrelor urbane și Procedee generale de construcții. Având în vedere 

realizările sale importante, Academia Română l-a ales Membru de Onoare în anul 1927. 

S-a stins din viață la 10 octombrie 1931, la vârsta de 78 de ani, după o muncă neîntreruptă, 
lăsând în urmă o operă pentru eternitate. 
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Elev: Talpoș Roxana 
Coordonator: Camelia Ofrim 

 

Dacă o persoana e sănatoasă (fizic), poate să lucreze, să 

invete, să duca o viață normală sau daca ai o minte sanatoasă si 

liniștită, energiile pozitive sunt atrase către corpul tău și totul merge 

bine. 

O minte agera si antrenata solicita un consum crescut de 
energie, iar pentru a fi stimulat, creierul are nevoie nu doar de jocuri 
logice sau cuvinte incrucisate, ci si de o hrana sanatoasa si miscare 
fizica regulata. 

Pentru a-ti folosi cat mai mult din potentialul intelectual, creativ 
si emotional, trebuie sa ii administrezi creierului tau combinatia potrivita de nutrienti si sa faci din 
sport o obisnuinta, indiferent de forma in care alegi sa il practici (fitness, jogging, dansuri, inot, 
tenis). Miscarea fizica favorizeaza cresterea productiei de endorfine care induc o senzatie de 
relaxare si energie. 

Nu trebuie sa uiti nici de hidratare, esentiala in echilibrarea organismului si mentinerea 
energiei, vitala pentru funcţiile de baza ale organismului si pentru buna 
functionare a celulelor. De asemenea, hidratarea are o importanta 
deosebita in functionarea optima a creierului, neuronii fiind alimentati cu 
nutrienti si sange oxigenat. 
O persoana deschidratata va intampina probleme in prelucrarea 

informatiilor sau cu memoria de scurta durata.  

Creierul este cel mai bine alimentat 

printr-o aprovizionare constanta cu glucoza. De 

aceea un rol deosebit in mentinerea 

performantelor intelectuale il are un mic dejun 

echilibrat, bogat in fibre si proteine.  Uita de 

mancarea de tip „junk-food” si redu semnificativ cantitatea de dulciuri. 

Consuma zilnic salate vitaminizante, bogate in antioxidanti, cu rol de 

indepartare a radicalilor liberi si cate un ou, galbenusul fiind indicat in imbunatatirea memoriei. 

Din alimentatia zilnica nu trebuie sa lipseasca acizii grasi din Omega 3, pestele fiind o 

sursa excelenta de „grasimi bune” pentru creier, format in proportie de 60% din grasime, nici 

fructele, precum afinele, capsunile, merele, ciresele, strugurii sau portocalele, recomandate pentru 

a-ti imbunatati performantele creierului. 

Sănătatea 
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Îngrijirea sănătății este știința sau practica dirijată pentru diagnosticul, tratamentul și 
prevenția bolilor. 

În statul modern îngrijirea sănătății este integrată în sistemul de sănătate administrat și 
reglementat de guverne; accesul cetățenilor la sistemul de sănătate, și deci la îngrijirea sănătății, 
variază de la o țară la alta. 

Funcție de etapă istorică și de factori politici și economici, îngrijirea sănătății poate fi 
centrată mai mult pe diagnosticul și tratamentul bolilor, sau pe prevenția lor. În lumea dezvoltată, 
momentan, sistemele de sănătate furnizează o îngrijire centrată pe diagnostic și tratament, 
această caracteristică fiind însă moștenită, filozofia care a stat la baza sistemelor apărând pe la 

începutul secolului trecut, când factorii care afectau cu 
preponderență sănătatea erau de natură acută și infecțioasă, 
afectând o populație tânără dintr-un grup uman cu speranță de 
viață mai redusă. Există deci momentan o nepotrivire între 
mijloacele de îngrijire oferite de sistemele de sănătate actuale, 
bazate pe tehnologii avansate și costisitoare de diagnostic și 
tratament, și problemele la care trebuie să facă față populația 
azi, îmbătrânită și afectată fiind de complexe maladii cronice. 

Această nepotrivire se traduce în primul rând prin creșterea accelerată a costurilor sistemelor de 
sănătate în țările dezvoltate, unde resursele sunt în majoritate concentrate pe căutarea a câte unui 
“glonț magic” pentru fiecare maladie sau simptom. În această cursă contra cronometru, nu numai 
îngrijirea sănătății este afectată, economia însăși suferind ca urmare a concentrării resurselor 
bugetare pe sănătate și neglijarea inerentă a celorlalte necesități ale comunităților.  

Cu toate astea, cea mai mare parte dintre maladiile cronice care afectează populațiile 
statelor unde tranziția demografică a avut loc deja, pot fi prevenite: 
obezitatea, maladiile cardiace, o bună parte din cancere (pulmonar, de 
piele, gastric), diabetul (tip II), sunt boli a căror prevalență poate fi 
influențată prin politici de prevenție. În jur de 40 % din mortalitatea 
prematură se datorează factorilor comportamentali, alți 15% factorilor 
sociali; medicina modernă și actualul mod de organizare a îngrijirii 
sănătății, reușește să prevină doar 10% din cazurile de moarte 
prematură. În mod evident, sistemele actuale de sănătate reușesc foarte 
bine când e vorba de scrierea de rețete sau efectuarea de teste-
diagnostic și intervenții chirurgicale, însă acestea încă n-au găsit soluția 
pentru a interveni asupra determinanților în amonte (upstream) ai maladiilor, cum e sărăcia sau 
discriminarea, adică, din păcate, pentru cea mai bună parte a mortalității premature. Asta deși 
există o cantitate colosală de literatură științifică care demonstrează că diferențele de sănătate 
sunt determinate în aceeași măsură de circumstanțe sociale, ca și de procese biologice.  

În măsura în care problemele actualelor sisteme de îngrijire a sănătății se cunosc, iar 
soluțiile există, întrebarea e de ce statele moderne mai continuă pe un drum vădit înfundat, riscând 
falimentul? Răspunsul ține mult de economie politică și prea puțin de știința administrării sistemului 
de sănătate: dacă este simplu - și extrem de profitabil (pentru unii) - să depui un brevet pentru un 
medicament, aparat medical sau tehnică chirurgicală, strategiile de prevenție a maladiilor nu pot fi 
deloc brevetate, iar din ele lumea întreprinzătorilor privați nu poate scoate nici un ban.  

Sursa:  

http://www.eva.ro/sanatate/medicina-alternativa/minte-sanatoasa-in-corp-sanatos-articol-46035.html 

https://ro.wikipedia.org/wiki/S%C4%83n%C4%83tate 

 

http://www.eva.ro/sanatate/medicina-alternativa/minte-sanatoasa-in-corp-sanatos-articol-46035.html
https://ro.wikipedia.org/wiki/S%C4%83n%C4%83tate
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Elev: Pop Florin 
Coordonator: Ioana Maxim  

 

 
 Pe măsură ce știința evoluează, ceea ce azi se consideră a fi un aliment miraculos, a doua 
zi se descoperă a avea prea puține efecte pozitive asupra sănătății, dacă nu chiar deloc. Cum să 
facem diferența între mesajele contradictorii și să nu ne lăsăm păcăliți? 
 Începutul pubertăţii la fete cât și la băieţi duce la un salt de creştere în care fetele câştigă 
aproximativ 20 - 25 cm, iar băieţii 30 cm. Odată cu creşterea în înălţime, apare inevitabil şi un salt 
în greutate. Este momentul în care băieţii încep să aibă nevoie de 2.000 de kilocalorii zilnic, iar 
fetele de 1.800 de kilocalorii. Aceste caloriile nu trebuie luate din fast food, dulciuri sau sucuri 
carbogazoase.  
  Adolescentul pentru ași asigura în fiecare zi, acele kilocalorii are nevoie de o masă 
hiperproteică. Variante există: de exemplu, poate consuma 100 de grame de carne de peşte, pui, 
vită, porc sau oaie, fără grasime. Carnea se face la grătar, la cuptor, în suc propriu și nu este 
recomandată a se prăji în ulei. Această carne poate fii combinată cu 
o salată mare de vegetale asezonată cu o linguriţă de ulei de 
măsline. Nu are ce căuta în dietă combinaţia pâine, carne, vegetale 
şi nici combinaţia carne-cartofi. Aceasta deoarece atât pâinea, cât şi 

cartofii perturbă digerarea completă a 
cărnii, deci adolescentul nu va lua tot 
ce are nevoie din produsul animal. Iar 
legat de ulei, acesta să nu depășească 
două linguri pe zi.  
 Datorită meselor proteice, adolescenţii cresc. Nu este vorba doar 
despre creşterea în înălţime şi în greutate, ci şi de 
dezvoltarea organelor interne. Este vorba, de 
asemenea, de construirea unui sistem imunitar 
performant, deoarece anticorpii se nasc doar cu 

ajutorul proteinelor.  
 În această perioadă, se acumulează 25% din masa osoasă, aşa că 
adolescentul necesită zilnic 1 gram de calciu, pe care îl poate lua din lactate, 
conserve de sardină cu os şi seminţe de in pisate. Conserva de sardină se 
consumă cu tot cu oase şi astfel corpul primeşte cel mai biodisponibil calciu 
din toate produsele alimentare, adică cel care e cel mai uşor de absorbit şi de 
folosit de către organismul uman.  
Şi din punct de vedere al aportului de calciu, dar şi din punct de vedere al vitaminelor, e importantă 
o salată din frunze verzi de orice tip. Iar seara sau dimineaţa se începe cu o cană generoasă de 
lapte dulce sau lactate fermentate, fără adaos de fructe sau de coloranţi. Şi e vitală activitatea 
fizică, care forţează calciul să se depună în oase. 
 Adolescenţii ar trebui să ţină cont că excesul de băuturi răcoritoare şi de energizante, 
perturbă nivelul calciului din oase. Scheletul ajunge la maturitate după 20 de ani şi de aceea, în 
adolescenţă, se menţine riscul de fractură şi se accentuează tulburările de postură. Este vital ca 
adolescenţii să nu consume dulciuri concentrate în exces pentru că riscă diabet de tip 2. În timpul 
dezvoltării pubertare, insulina împiedică o anumită rezistenţă. Insulina este hormonul care 
introduce zahărul în celule. Din aceste motive, copiii care au în familie diabet de tip 2, pot dezvolta 
boala la adolescenţă. Dar şi excesul de dulciuri în această perioadă de schimbări hormonale 
majore poate conduce la acelaşi rezultat. Clinic, rezistenţa la insulină se manifestă prin diverse 
modificări ale metabolismului glucidic, dar şi printr-o scădere a glicemiei. 
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  Din aceste motive, apare nevoia de dulce pe care trebuie s-o combateţi cu fructe şi nu cu 
prăjituri. Dar dacă valorile glicemiei sunt mult modificate, mergeţi la specialist. Tensiunea arterială 

are tendinţa de a creşte în timpul adolescenţei. Cele două modificări fiziologice vin 
pe fondul schimbării comportamentului alimentar, care nu ţine, paradoxal, de vreo 

modă. Adolescenţii au tendinţa să mănânce repede, dezorganizat, au 
tendinţa spre combinaţii glucido-lipidice de tipul fast food. 

Aşadar, controlaţi pe cât posibil alimentaţia pentru că 
poate să accentueze riscul de diabet şi hipertensiune. 
Tensiunea trebuie verificată măcar o dată pe an. 
 Toate procesele de creştere consumă apă. Un 
copil mare, un adolescent, după vârsta de 10-11 ani, 
trebuie să bea cât un adult, adică 2 litri pe zi de apă. 
Lichidele care contează şi sunt folosite de organism 
includ apa, ceaiul şi sucul natural de fructe diluat cu 

apă, ca să-i fie redusă cantitatea de zahăr conţinută. Sucurile de fructe 
făcute la blender trebuie să conţină şi pulpa fructului, dar şi apă plată adăugată. Pulpa fructului 
conţine fibre care nu vor permite digestia ultrarapidă a zahărului conţinut de fructe. 
  Fructele ar fi bine să fie consumate cu tot cu coajă, şi nu pisate sau făcute suc. Un 
adolescent are nevoie zilnic de o salată diversă de fructe dar fără topping-uri inutile. Îi asigură un 
zahăr bun pentru un organism în creştere. Iar salata de fructe 
zilnică trebuie să fie completată şi de alte vegetale în stare 
crudă. Măcar o dată pe zi, adolescentul are nevoie de o salată 
cu cât mai multe legume: în aceasta, intră obligatoriu o 
rădăcinoasă – morcov ras, ţelină, pătrunjel, dar şi frunze verzi 
de orice tip şi o legumă colorată (roşii, ridichi, ardei).  
  Pentru o bună funcționare a creierului e indicat a se 
consuma alune, migdale, nuci, arahide etc, dar dintre toate, 
nucile se remarcă în mod special pentru proprietățile 
regenerante asupra celulelor și neuronilor și pentru stimularea 
gândirii, memoriei și concentrării. 

Morcovii, dovleacul și toate celelalte fructe și legume care au culoarea portocalie merită 
adăugate în dietă pentru sănătatea ochilor, deoarece conțin cantități crescute de betacaroten și 
alte vitamine esențiale cu rol în îmbunătățirea vederii. 

Rosiile datorită formei lor, ne trimit cu gândul la inimă. Roșiile abundă în acid folic și 
licopen, două substanțe nutritive cu rol esențial în bună funcționare a inimii. 

Boabele de fasole, care au o formă similară cu a rinichilor, conțin substanțe cu rol esențial 
în susținerea activității acestor organe și în protejarea acestora de boli. 
 Ghimbirul este un remediu naturist recunoscut pentru proprietățile excepționale pe care le 
are asupra sănătății digestive. Substanțele active din ghimbir au un rol important în combaterea 
senzației de greață și în calmarea crampelor abdominale cauzate de enterocolite, ulcer, gastrită și 
alte boli gastrice. 
 Chiar dacă schimbările hormonale plasează adolescentul într-o situaţie delicată în care 
imită uşor comportamentul altor tineri, aveţi grijă la calitatea hranei şi la cantitatea de lichide zilnic. 
Pentru aceasta, sunt necesare 2 mese în familie pe zi. În cadul acestor mese, alimentele trebuie 
controlate de către părinţi. Iar reducerea cantităţii de mâncre nesănătoasă sau de sucuri chimic 
colorate se poate face, doar dacă îi oferiţi adolescentului informaţii despre corpul său, alimentaţia 
corectă şi nu dacă îl cicăliţi. 
 “Trebuie doar să vrei să ştii ce consumi!” 
 
Sursa: 
http://www.csid.ro/diet-sport/dieta-si-nutritie/traieste-sanatos-mananca-inteligent-11784577/ 
http://www.ele.ro/dieta/alimentatie/mananca-inteligent-afla-ce-alimente-trebuie-sa-consumi-pentru-fiecare-
parte-a-corpului-tau-41541 

 

 

http://www.csid.ro/diet-sport/dieta-si-nutritie/traieste-sanatos-mananca-inteligent-11784577/
http://www.ele.ro/dieta/alimentatie/mananca-inteligent-afla-ce-alimente-trebuie-sa-consumi-pentru-fiecare-parte-a-corpului-tau-41541
http://www.ele.ro/dieta/alimentatie/mananca-inteligent-afla-ce-alimente-trebuie-sa-consumi-pentru-fiecare-parte-a-corpului-tau-41541


COLEGIUL TEHNIC „ANGHEL SALIGNY”BAIA MARE 

Revistă anuală de tehnică şi ... nu numai, Nr. 6,  
An școlar 2015 – 2016 

15 

 

 
 

Elev: Bencze Eduard 
Coordonator: Ofrim Camelia 

 
Coloana Infinitului este o sculptură a sculptorului român Constantin Brâncuși, parte a 

trilogiei Ansamblului Monumental din Târgu Jiu, compus din Coloana Infinitului, Poarta sărutului și 
Masa tăcerii, concepute și executate de acesta. Inaugurată la 27 octombrie 1938, coloana are o 
înălțime de 29,35 metri și este compusă din 16 moduli octaedrici suprapuși, respectiv având la 
extremitățile inferioară și superioară câte o jumătate de modul. Modulii erau numiți „mărgele” de 
către autorul lor, Brâncuși. 

Sculptura este o stilizare a coloanelor funerare specifice sudului României. Denumirea 
originală era „Coloana recunoștinței fără sfârșit” și a fost dedicată soldaților români din Primul 
Război Mondial căzuți în 1916 în luptele de pe malul Jiului. 

Privitor la geneza coloanei între celelalte sculpturi brâncușiene, există dovezi că proiectul 

este mult mai vechi. Se pare că încă din 1909 în atelierul lui Brâncuși ar fi existat "trunchiuri și 

bârne, coloane truncheate de lemn", iar prima versiune expusă a unei coloane, intitulată "Proiect 

arhitectural", datează din 1918. Ulterior, în 1933, în expoziția sa personală de la New York, 

Brâncuși expune proiectul său sub numele devenit celebru, Coloană fără sfârșit. Brâncuși însuși o 

denumea "un proiect de coloană care, mărită, ar putea sprijini bolta cerească". 

Coloana a fost turnată în fontă în septembrie 1937 la Atelierele Centrale din Petroșani 
(ACP). Șeful proiectului a fost inginerul Ștefan Georgescu-Gorjan, proiectul de executie și calculele 
au fost făcute de inginerul Nicolae Hasnas, execuția stâlpului central a fost coordonată de maistrul-
șef Ion Romoșan iar execuția modelului în lemn al mărgelelor a fost făcută de maistrul tâmplar 
Carol Flisec în colaborare directă cu Brâncuși, care sosise de la Paris special pentru a 
supraveghea turnarea coloanei. 

Elementele componente ale coloanei sunt următoarele: 

Nucleul metalic din țeavă pătrată cu latura de 42 cm, asamblat din trei tronsoane cu 
lungimea de 8,93 m, 10 m și 9,4 m 

Fundația din beton, care ajunge la adâncimea de 5m, cu o formă de trunchi de piramidă, 
cu baza mare de 4,5 , orientată în jos. Asa zisa teava patrata care formeaza nucleul metalic este 
realizata din patru profile de cornier cu aripi egale pozitionate astfel incat sa formeze un patrat. 
Teava patrata astfel formata este captusita, prin nituire, atat pe interior cat si pe exterior cu tabla 
groasa de 20 cm. Cele trei tronsoane se asambleaza unul in prelungirea celuilalt cu ajutorul unor 
suruburi si piulite. Numarul niturilor folosite la captusire este de ordinul miilor, aceste nituri fiind 
montate la un pas de 10 cm fiecare nit fata de celalalt nit. 

"Mărgelele" (cum le numea Brâncuși) din fontă, "înșirate" pe nucleu, în număr de 17: 

 Un semielement de bază, cu înălțimea de 136 cm; 
 15 moduli octaedrici, cu înălțimea de 180 cm fiecare; 
 Un semielement la vârf cu înălțimea de 90 cm, acoperit cu un capac. 

 
 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/1938
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Nicolae_Hasnas&action=edit&redlink=1
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Alămirea Coloanei s-a făcut la fața locului, aplicând prin pulverizare sârmă de alamă. Aceasta 
tehnologie a fost utilizată la vremea respectivă pentru prima dată în România și a fost adusă 
special din Elveția. Greutatea totală a Coloanei (nucleu + "mărgele") este de 29.173 kg. 

Comanditara lucrării a fost Aretia Tătărescu (prin Societatea "Liga Națională a Femeilor 
Gorjene"), care i-a acordat lui Brâncuși deplină libertate de acțiune și l-a ajutat să obțină sprijinul 
financiar necesar. 

În anii '50, guvernul român, sub influența sovieticilor a plănuit să demoleze coloana, 
considerând că sculptura lui Brâncuși ar fi un exemplu de sculptură burgheză. Cu toate acestea, 
planul n-a fost pus niciodată pus în aplicare. 

 

Elev: Ioiel Ciurdaș  
Coordonator:  Crina Chiș 

 
Arhitectul elvețian Peter Vetsch realizează case inedite construite din pământ.  

Aceste construcții se bazează pe conceptele arhitecturii ecologice, prezintă forme organice 

și sunt înzestrate cu valențe artistice. 

Schimbările ce au loc în cadrul comunității 

internaționale necesită soluții flexibile și 

multifuncționale în ceea ce privește mediul 

construit. 

Din păcate, majoritatea clădirilor contemporane 

sunt rezultatul unei abordări convenționale a design-ului ce 

aparține trecutului.  

Arhitectura nu ar trebui să domine natura ci să 

comunice cu ea, iar din acest motiv arhitectura ecologică 

își propune să se integreze cât mai armonios în mediul 

înconjurător. 

Casele de pământ create de Peter Vetsch se remarcă 

prin strânsă relație cu natura și prin faptul că oferă 

experiențe 

diferite față de 

construcțiile 

obișnuite cu 

patru pereți și 

unghiuri 

drepte. 

 

Casele de pământ folosesc împrejurimile în 
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avantajul lor, mediul inconjurător nu este adaptat clădirii, casa fiind modelată pentru a conserva 

mediul natural. 

Spre deosebire de construcțiile rezidențiale tradiționale, scopul unei case din pământ nu 

este acela de a trăi sub, în sau deasupra pământului, 

ci împreună cu el. Conceptul caselor de pământ 

utilizează pământul ca un înveliș izolator ce protejează 

construcția de ploi, temperaturi scăzute și vânt. 

Arhitectura acoperită de pământ beneficiază de 

temperaturi 

echilibrate. 

Astfel de 

construcții 

sunt mai 

reci vara și mai călduroase iarna.  

Formele curbe ale caselor de pământ 

reprezintă o sinteză ideală dintre forma și funcțiune. 

Această formă arhaică constituie un omagiu adus 

mediului înconjurător.  

 O casă din pământ nu trebuie să fie construită neapărat 

sub pământ, putând fi 

amplasată și deasupra 

sitului.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa: http://www.condo.ro/amenajari/arhitectura/306/slideshow/Galerie-foto-Case-inedite-construite-din-pamant.html 

http://www.erdhaus.ch/main.php?fla=y&lang=en&cont=earthhouse 

 

 

http://www.condo.ro/amenajari/arhitectura/306/slideshow/Galerie-foto-Case-inedite-construite-din-pamant.html
http://www.condo.ro/amenajari/arhitectura/306/slideshow/Galerie-foto-Case-inedite-construite-din-pamant.html
http://www.erdhaus.ch/main.php?fla=y〈=en&cont=earthhouse
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Elev: Pușcaș Samuel 

Coordonator: Ioana Maxim 

 

 

Acest uriaș din figură este a zecea munune 

mecanică și este un motor diesel capabil să dezvolte 

80.000 cai putere, special proiectat pentru punerea în 

mișcare a colosalelor vapoare de transportat mărfuri. 

 Denumit Wartsila – Sulzer RTA96-C, motor 

supraalimentat  în doi timpi care este echipat cu 10 

cilindrii, fiecare având aproximativ 1 m în diametru și 

producând 8.000 cai putere. Acest gigantic motor 

asamblat cântărește aproximativ 1.600 de tone și 

consumă peste 3.785 litrii de combustibil pe oră. 

 

 

Uriașa și spectaculoasa oglindă din 

imagine, nu este un exponat artistic, ci un 

panou pentru captarea energiei și a căldurii 

soarelui, a noua minune mecanică, capabil 

să degaje temperaturi de până la 3000o C. 

Localizat în Fond – Romeu – Odeillo – Via, 

o comună din sudul Franței, furnalul se 

comporta ca o lupă uriașă. Pe partea opusă 

a dealului unde se află structura, sunt 

instalate sute de oglinzi plate, care reflectă 

razele soarelui în oglinda curbată pentru a 

concentra lumina într-un punct focar. 

Furnalele solare asemenea acestuia sunt folosite la topirea oțelului, generarea electicității 

și chiar transformarea dioxidului de carbon în combustibil. Furnalul din Franță, inaugurat în 1970, 

este cel mai mare de acest fel din lume. Principiul de funcționare al furnlului solar, este utilizat 

pentru obținerea cuptoarelor solare economice, a grătarelor alimentate solar, precum și în 

purificarea solară a apei. Un potop este construit în India, precum a fi folosit ca un crematoriu 

solar. Suprafața reflectorizantă de 50 m2 va genera temperature de 700 oC, ținând locul celor 200 -

300 kilograme de lemne necesare unei cremațiuni. 
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Aeronavele spațiale trimise de NASA în 

cosmos ajung la punctul de lansare cu ajutorul 

unei platforme mobile de transportare, un 

vehicul cu șenile greu de 2.400 de tone, a opta 

minune mecanică . Aceasta are o lungime de 40 

m, o lățime de 35 m și o înălțime de 6,1 m, 

„crawler”-ul, cum mai este numit dispozitivul, 

dipune de 16 motoare tractoare, alimentate de 

generatoare cu o putere totală de 1341 cai 

putere și puse în mișcare de două motoare 

diesel de 2750 cai putere. Aceste performanțe 

asigură platformei de transport un consum de 

aproximativ 350 l/km. Crawler – Transporter a 

fost folosit pentru transportarea rachetelor 

Saturn V și Saturn IB în timpul operațiunii 

Skylab, precum și la aeronavele Soyuz ala misiunilor Apollo și noile Space Shuttle. A fost proiectat 

de Bucyrus Internațional și construit de Marion Power Shovel Company, contra sumei totale de 28 

milioane dolari. 

 

Dacă v-ați întrebat vreodată cum ia 

naștere un tunel, acest lucru îl aflăm cu 

ajutorul celei de-a șapte minune a lumii, 

colosalele mașinării de săpat tuneluri, 

adevărați monștrii mecanici de pisat, 

sfredelit, dislocate și distrus. A folosit pentru 

această minune a mecanicii, unul dintre 

principalii stâlpi de susținere a civilizației și 

evoluției noastre, are un fierăstrău circular 

care se roțește, folosit pentru a penetra 

pământul, nisipul și chiar stânca. În spatele 

roții tăietoare se află o incintă unde solul 

excavat este colectat. Mașinăria de forat S – 

210 folosită la realizarea tubului estic al 

tunelului Gotthard Base din Elveția, aflat încă în construcție, este cea mai mare din lume. Ea 

măsoară 9 m în diametru, are o lungime de 400 m și operează în zone subterane unde 

temperatura rocilor ajunge până la 50o C. 

 

Prof.  Anamaria Mureșan 

„Google driverless car” este un proiect creat de Google care necesită dezvoltarea 

tehnologiei pentru masinile autonom. Programul folosit de masini este numit „Google Chauffeur”. In 

prezent,  proiectul este condus de Inginerul de la Google, Sebastian Thrun, director la Standford 

Artificial Intelligence Laboratory si co-inventator pentru Google Street View. 
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Promovat ca o metodă comodă şi mai sigură de a călători decât folosind autoturismele cu 

şofer, noul vehicul proiectat de Google este unul fără volan şi controlat exclusiv de calculator. 

Înaintând precaut cu o viteză limitată la 40 km/h, câteva dintre vehiculele prototip finalizate până 

acum vor străbate împrejurimile oraşului Mountain View din statul California, aproape de sediul 

central al companiei americane. În plus, din motive de siguranţă vehiculele testate vor avea pedale 

de frână/acceleraţie şi volan detaşabil, oferind posibilitatea unui asistent uman să intervină în caz 

de probleme. Cât despre ˝şoferul˝ computerizat, acesta foloseşte aceeaşi platformă software 

testată şi cu flota de suv-uri Lexus RX450h în valoare de 70.000 dolari fiecare. Potrivit Google, 

testele efectuate până acum însumează aproape 1 milion de mile sau echivalentul a 75 ani de 

experienţă la şofat, transformată în algoritmi sofisticaţi care permit software-ului de navigaţie să 

reacţioneze şi prevină situaţii periculoase care pot apărea în traficul urban. 

 

Suedezii au testat o tehnologie care permite deplasarea unui convoi de masini doar cu un 

singur sofer. Este vorba despre asa numitele “trenuri rutiere”, in care doar primul vehicul din 

coloana are sofer, restul masinilor ghidandu-se dupa acesta, potrivit BBC News. 

Cei de la Volvo au dezvoltat un sistem wireless de monitorizare prin GPS, prin care sunt 

transmise date referitoare de viteza si de directie de la prima masina catre celelalte. Astfel, 

masinile “stiu” sa se deplaseze una dupa alta, pastrand aceeasi viteza si fara sa se tamponeze, 

asta in conditiile in care nu sunt legate intre ele. La primul test, realizat de compania 

suedeza Volvo, convoiul a fost condus de un camion cu sofer, urmat de o limuzina care se 

conduce asingura si care a reusit sa pastreze distanta si viteza masinii din fata. “Trenurile rutiere”, 

dupa cum au fost denumite de cercetatori, vor putea circula pe drumurile Europei abia peste un 

deceniu si vor duce la reducerea consumului de combustibil si la cresterea sigurantei circulatiei. 

“Trenul rutier” testat in Suedia face parte dintr-un proiect al Comisiei Europene, cunoscut sub 

numele de SARTRE – “Autotrenuri de siguranta pentru mediu”. 

Sursa: www.fib.im 

http://www.fib.im/
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                                                       Prof.  Carmen Mândruțescu 

V-ați întrebat vreodată cine a inventat mortarul? Cine 
a inventat liantul dintre cărămizi, cine a realizat amestecul ce 
rezistă sute, chiar mii de ani după aplicare? Ei bine, haideți să 
aflăm împreună cine este inventatorul mortarului și cât de 
important este acesta în domeniul construcțiilor. 

Mortarul este o pastă adezivă folosită în construcții 
pentru a fixa între ele blocuri de piatră, cărămidă și unități de 

zidărie din beton, umplând și sigilând spațiile dintre ele și, în unele cazuri, oferind pereților un 
șablon sau o culoare decorativă. Mortarul este de obicei realizat dintr-un tip de adeziv, nisip și apă, 
dar se folosește uneori ciment sau var ca adeziv. Intr-un sens mai larg mortarul include și smoală, 
asfalt sau lut sau argila moale. Cuvântul “mortar” provine de la latinescul “mortarium” care 
înseamnă zdrobit. 
Istoria mortarului 

Primele mortare au fost realizate din nămol și argilă. Din cauza lipsei de piatră și a 
abundenței de argilă, construcțiile babiloniene au fost realizate din cărămizi arse, folosind var stins 
sau smoală drept mortar. Potrivit lui Roman Ghirshman, prima dovadă a folosirii unei forme de 
mortar de către oameni a fost la Mehrgarh aflat in Pakistanul de astăzi, oraș realizat din cărămizi 
uscate la soare în anul 6500 i.Hr. Orasul antic Harappa din Pakistan a fost construit în anul 2600 
î.Hr. cu cărămizi realizate în cuptor și cu un mortar din gips. Mortarul din gips a fost folosit pentru 
construcția piramidelor egiptene și pentru multe alte structuri antice. Gipsul necesită o temperatură 
de ardere mai mică astfel că este mai ușor de realizat decât mortarul din var și se întărește mai 
repede, acestea fiind motivele pentru care a fost folosit in Antichitate. Totuși, mortarul din gips nu 
este la fel de durabil ca celelalte materiale în condțtii umede. 

Excavarea unui apeduct subteran din Megara, Grecia, a scos la iveală un rezervor îmbracat 
cu un mortar puzzolanic cu o grosime de 12 mm. Acest apeduct datează din jurul anului 500 i.Hr. 
Mortarul puzzolanic este un mortar bazat pe var, dar este realizat cu un aditiv din cenușă vulcanică 
care permite întărirea acestuia sub apă, fiind cunoscut și sub numele de ciment hidraulic. Grecii 
obțineau cenușa vulcanică din insulele grecești Thira si Nisiros sau din colonia greceasca 
Dicaearchia (Pozzuoli) de langa Napoli, Italia. Romanii au îmbunătățit ulterior utilizarea și metodele 
de preparare a ceea ce a devenit cunoscut ca mortar și ciment puzzolani. 

In China Antica mortarul hidraulic nu a fost disponibil, probabil din pricina lipsei cenușei 
vulcanice. In jurul anului 500 i.Hr. s-a amestecat supa de orez lipicioasă cu var stins pentru a 
realiza un compozit de mortar care avea mai multă putere și rezistență la apă decât mortarul din 
var. 

Este de neînțeles faptul ca, timp de doua milenii, arta realizării mortarului si cimentului 
hidraulic, care a fost perfectionat și răspândit de greci și romani, s-a pierdut atât de ușor. In Evul 
Mediu cand au fost construite catedralele gotice, singurul ingredient activ din mortar a fost varul. 
Din cauza că mortarul din var se poate degrada în contact cu apa, multe structuri au suferit de la 
ploile abătute peste ele. 

Mortarul de ciment de Portland a fost inventat in anul 1794 de către Joseph Aspdin și 
patentat pe 18 decembrie 1824, în mare parte ca rezultat al eforturilor depuse pentru dezvoltarea 
unor mortare mai puternice. A devenit popular la sfârsitul secolului XIX și a devenit, până în 1930, 
mult mai popular decat mortarul de var. Avantajele mortarului de ciment de Portland sunt că se 
așează și se întărește rapid astfel permițând un pas mai rapid al construcției. Mai mult, sunt 
necesari mai puțini muncitori experimentați pentru construcția unei structuri cu ciment de Portland. 

Tehnologia avansează continuu, cercetătorii sunt concentrați în descoperirea noilor tipuri 
de mortare mai rezistente și mai eficiente, iar lumea se dezvoltă și continuă să construiască clădiri 
peste clădiri. Astfel, mortarul este încă foarte popular și va rămâne și pe viitor un element de bază 
in domeniul construcțiilor. 
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Acum ați aflat cine a inventat mortarul și când a apărut această invenție. Sperăm că acest 
articol v-a satisfăcut dorința de cunoaștere și v-a îmbogățit cunoștințele. 

 

 
 

Elev: Tetiș Sebastian 
Coordonator:  Maxim Ioana 

 
O anumită „acciză” i-a facut pe șoferii români să apeleze la măsuri disperate. Și cea 

mai radicală măsură luată încă de la începutul lui 2014 este folosirea uleiului vegetal în loc 
de motorină.  

Au experimentat mulți și am văzut într-o 
sumedenie de filme și articole persoane care au băgat 
ulei în propria mașină și a mers, chiar și la 
Mythbusters și la Top Gear că autoturismele diesel pot 
folosi ulei vegetal în loc de carburant convențional.  
Motorul diesel când a fost inventat de Rudolf Diesel 
în 1892 era gândit să funcționeze cu ulei de arahide. 

Ulterior, după ce    s-au văzut avantajele eficienței la turație mică, motoarele diesel au început să 
fie populare pe vehicule comerciale, vapoare, locomotive, urmând ca abia în 1936 să fie instalate 
motoare diesel pe mașini, de către Mercedes. La acea vreme, în loc de motorină modernă, se 
folosea ulei de parafină. 

În timp, când lumea automobilelor s-a dezvoltat și numărul motoarelor diesel a început să 
crească, după anii '70, a fost dezvoltată motorina pe care o știm și azi, cu o bună eficiență în 
ardere. Modernizarea și apariția sistemelor de injectie a dus la nevoia unui carburant lichid, cu o 
vâscozitate foarte scăzută, pentru a se face arderea completă. 
Motoarele diesel de azi funcționează cu ulei vegetal? 

DA, motoarele diesel pot funcționa cu ulei vegetal. Și asta pentru că uleiul pulverizat în 
piston se încălzește la peste 550 de grade datorită compresiei mare și se aprinde, producând 
explozia. Principiul de funcționare al unui motor diesel face ca aprinderea să nu se facă prin 
scânteia bujiei ca în cazul motorului pe benzină, ci prin faptul că aerul comprimat în piston ajunge 
la temperaturi uriașe. Motiv pentru care, în timp, oamenii au folosit în motoare diesel cam orice fel 
de carburant ce se aprinde la o temperatura mare. 

Motoarele diesel au funcționat de-a lungul istoriei cu orice fel de ulei: de cocos, de palmier, 
ulei ars, ulei de gătit, ulei rezidual, amestecuri de alcool cu ulei și așa mai departe. Însă în prezent, 
motorina pe care o ătim noi este un carburant pe baza de petrol. 
Ce mașini merg cu ulei vegetal? 

Evident, doar cele diesel. Însă numai cele care NU au motoare mai moderne de tip 
common-rail. Un sistem de tip common-rail folosește o presiune mare a carburantului prin 
injectoare, o presiune de aproximativ 1800 bar, iar dacă am folosi ulei vegetal neîncălzit, care are 
o vâscozitate crescută, injectorul    s-ar înfunda foarte repede. Este și cazul motoarelor de tip TDI 
PD, adică cele care au Pumpe Duse (Pompa-Stropitor), motoare care folosesc un sistem de 
injecție complex, tot bazat pe o presiune mare. 

Un motor diesel care poate funcționa cu ulei vegetal trebuie să fie de tip convențional. 
Adică cu sistem de injecție mecanică sau electronică în care injectoarele au pompă și control 
comun, nu cu injectoare complexe cu acționare individuală. 

Teoretic, orice motor diesel va funcționa o perioadă de timp cu ulei vegetal. Însă cele 
menționate mai sus de tip common-rail sau Pumpe Duse se vor strica primele. 
Ce probleme apar când folosești ulei vegetal? 

Uleiul are o vâscozitate mult mai crescută ca motorină. Iar acest lucru are două efecte 
negative: 
- injectorul îl va pulveriza mai greu și explozia se va face ineficient - motorul se bâlbâie și dă să 
moară; 
- arderea nu se face complet și apar depuneri în piston și pe supapa de evacuare - în timp, crește 
consumul. 
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Camera de ardere cu depuneri de la ulei                        Supapa de evacuare și de admisie 
după 85.000 de km parcurși pe ulei  
 

Dar la aceste două probleme majore există și soluții: 
- folosirea unui amestec de ulei cu motorină; 
- folosirea unui pre-încălzitor pentru ulei care să-i scadă vâscozitatea; 
- folosirea uleiului numai când temperatura exterioară este de peste 10o Celsius. 

Care este solutia optima pentru a merge masina cu ulei vegetal 
Există automobile care au circulat sute de mii de kilometri cu ulei vegetal pur. Însă nu in 

conformație standard, asa cum a ieșit mașina din fabrica. Ci cu unele modificări. Cine dorește să 
meargă cu ulei vegetal fără bătăi de cap trebuie să își doteze mașina cu două lucruri: 
- rezervor separat de ulei; 
- încălzitor de ulei; 

                                                     
Comutator electronic pentru ulei                       Legarea conductei de ulei la pompa de  

   injectie diesel 
Soluția ideală pentru a putea simți o economie de carburant prin folosirea uleiului este să ai 

în portbagaj un rezervor separat pentru ulei. Acesta este legat la pompa de injecție și accesat prin 
intermediul unui comutator.  

                                       
Rezervor de ulei vegetal in portbagaj 

Încălzirea uleiului vegetal trebuie să se facă la o temperatură de 80-100 de grade Celsius 
pentru rezultate optime. Încălzirea se poate face prin mai multe metode: fie cu ajutorul instalației 
de încălzire a motorului, fie electric. Cea mai bună soluție este un încălzitor pe bază de rezistență 
electronică, ce se încălzește în doar câteva secunde. 
 
Sursa: http://www.4tuning.ro/inovatii-auto/ulei-vegetal-in-loc-de-motorina-mit-sau-realitate-22426.html 

             http://www.4tuning.ro/poze/poze-stiri-76/ulei-vegetal-in-loc-de-motorina-17559-poza-382447.html 
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http://www.4tuning.ro/poze/poze-stiri-76/ulei-vegetal-in-loc-de-motorina-17559-poza-382445.html
http://www.4tuning.ro/poze/poze-stiri-76/ulei-vegetal-in-loc-de-motorina-17559-poza-382444.html
http://www.4tuning.ro/poze/poze-stiri-76/ulei-vegetal-in-loc-de-motorina-17559-poza-382444.html
http://www.4tuning.ro/poze/poze-stiri-76/ulei-vegetal-in-loc-de-motorina-17559-poza-382446.html
http://www.4tuning.ro/poze/poze-stiri-76/ulei-vegetal-in-loc-de-motorina-17559-poza-382446.html
http://www.4tuning.ro/poze/poze-stiri-76/ulei-vegetal-in-loc-de-motorina-17559-poza-382446.html
http://www.4tuning.ro/poze/poze-stiri-76/ulei-vegetal-in-loc-de-motorina-17559-poza-382446.html
http://www.4tuning.ro/inovatii-auto/ulei-vegetal-in-loc-de-motorina-mit-sau-realitate-22426.html
http://www.4tuning.ro/poze/poze-stiri-76/ulei-vegetal-in-loc-de-motorina-17559-poza-382447.html
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Prof.  Carmen Mândruțescu  

 

De ce exista greutati care ne impiedica sa ne atingem scopul! 
 

Discipolul il intreaba pe maestru: De ce exista greutati care ne impiedica sa ne 
atingem scopul si ne abat de la calea pe care am ales-o? 
 

Ceea ce tu numesti „greutati” – i-a raspuns maestrul – reprezinta de fapt o parte a 
scopului tau. Inceteaza sa rezisti. Imagineaza-ti ca tragi cu arcul.Tinta este departe si nu se vede, 
fiindca pe pamant s-a lasat o ceata groasa.Oare te vei lupta cu ceata? Nu. Ci vei astepta sa sufle 
vantul si s-o destrame. Acum tinta se vede, dar vantul schimba felul in care zboara sageata. Oare 
te vei lupta cu vantul? Nu. Ci pur si simplu vei tine seama de directia si felul in care sufla, si vei 
trage sub un alt unghi. Arcul tau este greu si nu ai putere sa intinzi coarda. Oare te vei lupta cu 
arcul? Nu. Ci iti vei antrena muschii, si de fiecare data vei avea tot mai mult succes. 

Dar exista oameni care trag din arcuri usoare si flexibile pe vreme senina si fara vant – a 
spus suparat discipolul. De ce doar eu am de infruntat atatea piedici? Nu cumva cineva mi se 
impotriveste dinadins? 

 Nu te uita niciodata la altii – a zambit maestrul. Fiecare are arcul sau, tinta sa si trage la 
vremea sa. Scopurile sunt insa diferite: unul vrea sa traga cat mai precis, altul sa invete sa traga. 

Maestrul, coborand glasul, s-a aplecat catre ucenic ….. o sa-ti mai descopar o taina 
infricosatoare, baiatul meu. Ceata nu se lasa pe pamant ca sa nu te lase pe tine sa tragi, si vantul 
nu sufla ca sa abata sageata ta, si arcul nu este greu de incordat ca sa te simti tu slab. Toate 
acestea exista de sine statator. Tu esti cel care ai decis ca in conditiile date vei putea nimeri tinta. 
Asadar, ori inceteaza sa te mai plangi de greutati si invata sa tragi cu maiestrie, ori 
smereste-ti trufia si alege o tinta accesibila. 
 

11 Povesti Budiste ZEN pline de intelepciune 

Foarte multe dintre invataturile Budiste Zen sunt ascunse in povestiri scurte, incantatoare si 
pline de intelepciune. Acestea sunt facute in asa fel incat sa se poata conecta cu spiritul nostru. 
Unele dintre acestea sunt cu adevarat pline de o profunzime foarte rar intalnita. Chiar daca nu le 
putem intelege profunzimea pe deplin imediat, frumusetea si simplicitatea mesajului ajunge de 
obicei la noi intr-un fel sau altul. 

Urmatoarele UNSPREZECE povestiri Zen sunt o selectie a celor mai profunde si pline de 
intelepciune povesti ale aceste traditii. Unele pot fi intelese imediat, in timp ce altele, pentru a le 
intelege, este necesara o perioada de reflectie. 
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1. O ceasca de ceai 

Nan-in, un maestru japonez care a trait in timpul erei 
Meiji (1868-1912), a primit vizita unui profesor universitar. 
Acesta era dornic sa cunoasca mult mai multe despre traditia 
Zen. 

Nan-in a servit un ceai. Acesta l-a servit si pe vizitatorul 
sau. I-a turnat ceai in cana pana la refuz, iar apoi a continuat 
sa-i toarne.Profesorul a privit uimit intreaga scena, pana in 
momentul in care nu s-a mai putut stapani: “Este plina! Nu mai 
ai de ce sa mai torni ceai.” 

“La fel ca si in cazul acestei cesti,” a spus Nan-in, “esti plin de propriile tale opinii si 
speculatii. Cum pot sa-ti arat eu Zen daca nu reusesti sa-ti golesti ceasca?” 

2. Greutatea 

Doi calugari se intorceau la manastire la lasarea 
intunericului. Plouase si drumul era plin de balti. Intr-un loc, o 
tanara femeie frumoasa se afla in imposibilitatea de a trece pe 
partea cealalta a drumului datorita baltilor care o inconjurau. Cel 
mai mare dintre cei doi calugari a ridicat-o in spinare si a trecut-o 
pe partea cealalta a drumului si astfel, cei doi calugari si-au 
continuat drumul spre manastire. 

Seara tarziu, calugarul tanar a venit la cel batran si i-a spus “Sfintia ta, noi suntem calugari, 
avem voie noi sa atingem o femeie?” 

Calugarul mai in varsta i-a raspuns: 
“- Nu, nu avem voie.” 
“- Dar femeiea pe care ati ajutat-o sa treaca pe partea cealalta a drumului?” 
“- Am lasat-o de mult pe partea cealalta a drumului, dar tu o cari in continuare”, spuse zambind 
calugarul in varsta. 

3. O bucata de adevar 

 

Intr-o zi, Mara Cel Rau calatorea prin satele din India impreuna 
cu insotitorii sai. Acesta a intalnit un om care medita in timp ce se 
plimba prin sat, moment in care fata acestui om s-a luminat dintr-o data. 
Omul tocmai descoperise ceva chiar in fata lui. Unul dintre insotitorii lui 
Mara l-a intrebat ce a gasit, iar Mara a raspuns “O bucata de adevar.” 

“Nu te deranjeaza cand cineva gaseste o bucata de adevar, Prea-Marite?” l-a intrebat insotitorul 
sau. “Nu.” , a raspuns Mara. “Imediat dupa ce o gasesc, de cele mai multe ori acestia fac din ea o 
credinta personala”. 

4. Cealalta parte 

 

Intr-o zi, in calatoria catre manastirea sa, un calugar budist a 
ajuns pe malul unui rau imens. Aflandu-se fata in fata cu acest 
obstacol, calugarul a privit lipsit de speranta si a meditat cateva ore 
pentru a afla o modalitate prin care putea trece peste o provocare 
asa mare. Chiar atunci cand deznadejdea-l facea sa renunte la 

incercarea de a gasi raspunsul acestei provocari, acesta a observat pe malul celalalt prezenta unui 
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mare invatator spiritual. Tanarul calugar a strigat catre inteleptul de pe partea cealata a raului “Oh, 
inteleptule, poti tu oare sa-mi spui cum pot ajuge pe malul celalalt al acestui rau? 

Inteleptul gandeste pentru un moment si-i raspunde strigand “Fiul meu, esti deja pe partea 
cealalta.” 

5. Chiar asa  

 

Maestrul Zen Hakuin era laudat si admirat de catre vecinii sai 
pentru ca traia o viata curata.Aproape de casa maestrului traia o 
frumoasa fata ai carei parinti detineau un magazin de produse 
alimentare. Dintr-o data, fara niciun avertisment, parintii ei au 
descoperit ca era insarcinata. Acest lucru i-a suparat la culme pe 

acestia.  Fata nu dorea cu niciun chip sa le spuna cine este tatal copilului, dar, dupa foarte multe 
discutii, aceasta le-a spus ca tatal este Hakuin. Plini de manie, parintii s-au indreptat catre casa 
maestrului si i-au cerut socoteala. Singurele cuvinte care ieseau din gura maestrului erau “Chiar 
asa?”. 

Atunci cand s-a nascut copilul, parintii l-au dus la Hakuin, care acum era privit ca fiind un 
om lipsit de onoare de catre intregul sat. Parintii fetei i-au cerut acestuia sa-si asume 
responsabilitatea cresterii copilului. “Chiar asa?” a spus Hakuin si a acceptat copilul. 

Un an de zile mai tarziu, fata nu a mai putut ascunde adevarul si le-a spus parintilor cine 
era adevaratul tata, un tanar care lucra intr-o piata din apropiere. Mama si tatal fetei au mers la 
Hakuin pentru a-si cere iertare si pentru a-si lua copilul inapoi. 
Hakuin a dat dovada de intelegere, dar tot ceea ce le-a spus a fost: 
“-Chiar asa?”. 
 

                                6. Poate! 

Intr-o buna zi calul unui fermier a fugit din gospodaria sa. La 
aflarea vestii, vecinii au venit in vizita. “Ce ghinion!”,    i-au spus 
acestia cu simpatie. 

“Poate.”, a raspuns fermierul. 
In dimineata urmatoare, calul s-a intors, aducand cu el alti trei 

cai salbatici. “Minunat!”, au exclamat vecinii. 
“Poate.”, a raspuns fermierul. 
Ziua urmatoare, fiul sau si-a rupt piciorul in incercarea sa de a 

calari unul dintre caii salbatici. Vecinii au aparut din nou pentru a-si arata simpatia fata de fiul 
fermierului. 

“Poate.”, a raspuns fermierul. 
Urmatoarea zi, in sat au aparut oficialii militari pentru a-i chema pe tineri in armata. 

Vazandu-i piciorul rupt, fiul fermierului a fost lasat acasa. Vecinii iar si-au aratat fericirea pentru 
modul in care au decurs lucrurile. 

“Poate.”, a raspuns fermierul. 

7. Stanca 

 

In timp ce un om se afla in salbaticie s-a intalnit cu un tigru fioros. 
A fugit, dar a ajuns la marginea unei stanci mari. Disperat sa-si salveze 
viata, el a coborat pe o funie, dar aceasta se clatina deasupra prapastiei. 

In timp ce statea prins de acea franghie, doi soareci au aparut 
dintr-o gaura a stancii si au inceput sa roada funia. 
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Dintr-o data, el a observat langa el, in stanca, o tufa de fragi coapte. A luat cateva fragi si 
le-a mancat. Erau incredibil de delicioase! 

8. Orbul si elefantul 

 

Cateva persoane au pornit un argument aprins tema 
principala fiind Dumnezeu si celelalte diferite religii. Oricat de 
mult au incercat, tot nu au reusit sa fie de acord unul cu celalalt. 
Astfel, acestia au mers la Buddha pentru a afla ce inseamna cu 
adevarat Dumnezeu. 

Buddha le-a cerut acestora sa-i aduca patru persoane 
nevazatoare si patru elefanti. Acestia au facut intocmai. Buddha le-a cerut persoanelor 
nevazatoare sa afle cum “arata” elefantul. Primul orb a atins piciorul elefantului si le-a spus ca 
arata ca un stalp. Cel de-al doilea a atins burta elefantului si a spus ca elefantul este un perete. 
Cel de-al treilea om i-a atins urechea si a spus ca aceasta este o bucata de panza. Cel de-al 
patrulea om a apucat elefantul de coada si le-a spus ca este o franghie. Astfel, intre cei patru a 
izbucnit un razboi de argumente cu privire la modul in care arata elefantul. 

Buddha i-a intrebat pe ceilalti patru “Fiecare dintre cei patru a atins elefantul, dar fiecare 
dintre ei ofera o descriere diferita a acestuia. Cine are dreptate?”. 

9. Corect si gresit 

 

Foarte multi elevi de prin diferite parti ale Japoniei veneau la 
cursurile de meditatie ale lui Bankei. In timpul unei astfel de curs, unul 
dintre elevi a fost prins furand. Problema i-a fost prezentata lui 
Bankei, iar solicitarea celor care l-au prins a fost ca cel prins in fapt sa 
fie trimis acasa. Bankei a ignorat fapta elevului. Cateva zile mai tarziu, 

elevul a fost prin din nou, dar si de aceasta data problema a fost ignorata de Bankei. Ignoranta lui 
Bankei i-a infuriat la culme pe ceilalti elevi. Acestia au semnat o petitie prin care cereau 
exmatricularea hotului. 

Atunci cand Bankei a citit petitia i-a chemat pe toti elevi in fata sa. “Voi sunteti intelepti.”, le-
a spus acesta. “Voi stiti ceea ce este corect si ceea ce este gresit. Puteti merge in alta parte sa 
studiati daca doriti, dar acest frate sarac al nostru nu stie nici macar ce este binele si ce este raul. 
Cine-l va invata daca eu nu o fac? Am de gand sa-l tin aici, chiar daca nu va mai ramane nimeni in 
afara de el.” 

Lacrimile au inceput sa curga pe obrazul fratelui care a furat. Toata dorinta acestuia de a 
fura disparuse. 

10. Nimic nu exista 

 

Yamaoka Tesshu, un tanar student Zen, se afla in cautarea 
unui autentic maestru spritual. Acesta l-a intalnit pe Dokuon Shokoku. 

Dorind sa-si arate priceperea in fata maestrului, acesta a spus: 
“Mintea, Buddha si fiintele simtitoare, la urma urmei, nu exista. 
Adevarata esenta a fenomenelor este goliciunea. Nu exista realizare, 

nu exista iluzii, nu exista mediocritate. Nu este necesar sa ofer sau sa primesc ceva.”Dokuon a 
stat si l-a ascultat in liniste. Din senin l-a lovit pe Yamaoka cu un bat de bambus, fapta ce l-a 
enervat la culme pe acesta. 

“Daca nu exista nimic, de unde provine aceasta furie a ta?”, l-a intrebat Dokuon. 
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11. Lectia suprema 

 

In vremurile de demult din Japonia a trait un calugar orb. 
Intr-o seara acesta a plecat sa-si viziteze un prieten la periferia 
orasului. Inainte sa plece, un alt calugar l-a oprit in usa si i-a spus: 
“-Ia acest felinar de bambus in care arde o lumanare. Noaptea 
este foarte intunecoasa” 
“-Nu am nevoie de un felinar. Noapte sau zi, pentru mine e 

totuna.”, a raspuns calugarul orb. 
“-Stiu ca nu ai nevoie de o lanterna pentru a-ti gasi drumul, dar in cazul in care nu o porti dupa tine 
s-ar putea sa dea cineva peste tine.”, a raspuns calugarul. 
Calugarul a luat felinarul si a plecat. Dupa ceva vreme de mers, un trecator s-a ciocnit de el. 
Calugarul s-a maniat. 
“-Neindemanaticule, uite-te pe unde mergi! Nu vezi felinarul?” 
“-Felinarul tau e stins, frate.”, a raspuns trecatorul. 
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Prof. Brisc Viorica 

,,Învăţând matematică, înveţi să gândeşti’’ (Grigore Moisil ) 

      În numeroase probleme practice avem nevoie de distanţele dintre anumite puncte de pe 
suprafaţa pamântului şi unghiurile dintre direcţiile determinate de câte doua dintre aceste 
puncte. Măsurarea directă a acestor distanţe şi unghiuri este dificilă şi în unele cazuri 
imposibilă. Folosind însă unele cunoştinţe căpătate în rezolvarea triunghiului o astfel de 
problemă se reduce la măsurarea pe teren a distanţei dintre două puncte şi a unghiurilor dintre 
anumite direcţii, celelalte distanţe şi unghiuri se determina prin calcul. 

        Distanţele pe teren se măsoară de obicei cu lanţul sau cu panglica, iar unghiurile dintre 
dintre două direcţii cu grafometrul sau teodolitul. Pentru vizarea obiectelor, teodolitul este 
prevăzut cu o lunetă care se poate roti atât în plan orizontal cât şi în plan vertical. În acest fel cu 
acest instrument se masoară unghiul proiecţiilor orizontale a două direcţi şi unghiul dintre o 
direcţie şi proiecţia sa pe planul orizontal. 

Grafometru:                                     Teodolitul:                                                      

                                  
                    

Să ilustrăm cele expuse anterior prin câteva exemple simple: 
Problema1: Să se determine înalţimea zidului 

vertical, în ipoteza că porţiunea de teren din vecinătatea bazei 
turnului este situată în plan orizontal. 

Soluție:   

         Fie AB înalţimea turnului ,O
,
 un punct din planul orizontal. 

Plasând staţia în pozitie verticala OO`, se vizează punctul B. În 
acest fel se măsoară unghiul COB   format de dreapta OB şi 

proiecţia sa pe planul orizontal. Apoi având cunoscută distanţa 
AO`=b (se măsoară pe teren) problema se reduce de fapt la determinarea  lungimii catetei BC a 

triunghiului dreptunghic BCO.  Aşadar tgbBC   

Daca OOh ` = înalţimea instrumentului de măsurat unghiuri atunci, 

înălțimea turnului se calculează cu ajutorul formulei: 

tgbhBCACAB                                                                                                                                                                      

Aplicaţie practică : Determinarea înalţimii turnului lui Ştefan cel Mare 
   

mh 50,1 ;  mb 10 ;  
78 .  

Din tabelele trigonometrice obţinem 7046,478 tg , apoi mAB 546,48                           
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Problema 2: Pentru aflarea înălţimii unui munte se vizează vârful muntelui din două puncte 

situate la o distanţă cunoscută a  şi se măsoară unghiurile 

 şi   unghiuri formate de razele vizuale la vârf cu 

direcţia determinată de cele două puncte și unghiul  pe 

care îl formează una dintre razele vizuale cu planul 
orizontal. Să se stabilească formula de calcul pentru 
înălţimea muntelui.   
     
Solutie: 

În VAB din teorema sinusurilor obţinem:  

sin sin sin

VA VB AB

AVB 
   

Dar 0( ) 180 ( ) sin( ) sin( )m AVB AVB   
 

        

 

)sin(

sin

)sin(sin 



 





a
VB

aVB
 

În
)sin(

sinsin
sinsin90)(, 0











 a
VMVBVM

VB

VM
MmVBM  

Problema 3.  O persoană care se află pe malul unui râu, vede un arbore de pe malul opus 
sub un unghi de 600, iar când se depărtează cu 20 m de mal vede arborele sub un unghi de 150. 
Să se calculeze înălţimea arborelui și lăţimea râului. 
Soluţie :  
 

   Fie O poziţia observatorului şi B baza arborelui 

060)( 


COBm , O` poziţia observatorului după ce s-a depărtat 

15)ˆ(;20  BOCmmOO  

00000 4512015180`)()`(180)`( 


COOmOCOmCOOm . 

În `COO din teorema sinusurilor  obținem:  
0

0 0 0

` ` 20sin15

ˆsin ` sin15 sin 45 sin 45
sin `

6 2 2 10 2( 3 1)
20 10( 3 1)

4 2 2

OC OO OC OO
OC

OCO
CO O

OC


     

  
     

 

În ))(13(5
2

30)ˆ(,90)ˆ(, m
OC

OBBCOmBmOBC  
 

)33(5
2

3
)13(1060sin60sin 00  BCOCBC

OC

BC
 

  Deci lăţimea râului este circa 3,66 m. 

           Înalţimea arborelui este circa 6,34m. 
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Elev: Dobra Călin 
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Elev: Gulyas bOlimpiu 
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