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HOLOGRAFIA ŞI IPHONE-UL  

Filep Gyöngyi,profesor Liceul Tehnologic “Gh. Şincai” 

                              Illés Ildikó, profesor Colegiul Economic “Transilvania” 

Creativitatea  este  acea caracteristică a gândirii care foloseşte inventiv experienţa şi 

cunoştiinţele acumulate,  soluţiile şi ideile originale.  Componenta principală a creativităţii este 

imaginaţia  dar ea presupune şi  o motivaţie şi dorinţa de a realiza ceva nou şi  atractiv.  Intervine 

deci şi voinţa şi perseverenţa.  Vedem că apar o serie de factori,  care prin interdependenţa dintre ele 

formează creativitatea.  Şi nici nu, ea este mult mai complexă, şi devine din ce în ce mai complexă, 

cu definiţii care se schimbă,  în trend cu vremurile pe care le trăim, în trend cu societatea din care 

facem parte, în trend cu mediul socio-cultural, în trend cu capacităţile intelectuale ale noastre şi a 

celor din jur,   în trend cu diversificarea tehnologiei  care se dezvoltă într-un ritm în care e greu să 

ţii pasul, deci toate acestea te îndeamnă spre o gândire creativă.  În acelaşi timp, paralel cu 

creativitatea trebuie să abordăm şi inovaţia, care  a devenit o sarcină importantă a şcolilor 

contemporane. Stimularea creativităţii şi a inovaţiei prin dinamizarea activităţii de documentare, 

receptivitatea faţă de nou, din punctul meu de vedere este cel mai important. Dinamizarea activităţii 

de documentare, căutare şi înţelegere a schemelor, a formulelor, a fenomenelor, rezolvarea 

problemelor, explicarea lor, au înţeles şi finalitate doar dacă  sunt metode active care solicită 

participarea şi iniţiativa elevului.   

Elevul secolului XXI este altul decât cel al secolului trecut, elevul deceniului acesta este 

altul decât al deceniului trecut, şi am curaj să adaug chiar şi cel de astăzi este altul decât cel de ieri. 

Din această cauză, predarea unor materii , lecţii,  teme în varianta tradiţionalistă devine plictisitoare 

atât pentru elev cât şi pentru profesor.  Mă refer cel mai mult la materiile tehnice, la care abordarea 

unor teme, explicarea unor fenomene şi legi (demonstrate pentru prima dată poate în secolul al IX-

lea, sau chiar mai înainte) nu îşi găsesc utilitatea fără a fi aduse la zi, fără să fie refreshuite, update-

uite fără să li se aducă o utilitate  astăzi în tehnica modernă. Promovarea educării în domeniile 

matematic, ştiiţific şi tehnologic a aptitudinilor de bază şi avansate, favorabile inovării tehnologice, 

adaptabile la o lume aflată într-o continuă schimbare este ceia ce trebuie să facă profesorul modern.   

Un cadru didactic în secolul XXI, de specialitate, permit să definesc creativitatea, ca fiind 

update-rea, refresh-uirea, la zi, a tuturor legilor şi fenomenelor demonstrate mai de demult.  
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Astfel am ales o temă cu care să atrag atenţia elevilor într-un moment în care simt că toate 

sunt vechi, demodate. „Vă rog să vă puneţi telefoanele pe masă. Care este cel mai performant?” Şi  

începem lecţia. Dăm căutare pe iphone-uri. Ei  devin receptivi şi intersaţi.   

Noutăţile din lumea tehnologiei apar şi dispar. Ceea ce ieri a fost nou azi e vechi. În 

domeniul telecomunicaţiilor schimbul e şi mai rapid, nu-l apucăm pe cel de azi că a şi apărut cel de 

mâine. Aşa se întâmplă şi cu cele despre care vă voi povesti în cele din urmă. 

 

Ce se vede în imagine este un iphone subţire şi fără margini. El face o proiecţie de tastatură la o 

dimensiune de aproape a unui monitor PC. Defapt se activează o hologramă. Ce este o hologramă?  

Şi a început lecţia. 

Holograma este o metodă de înregistrare a unei imagini  tridimensionale pe un suport în general 

bidimensional. Este o formă avansată a tehnicii fotografice; înregistrările numindu-se holograme. 

Aceaşi metodă se  aplicş şi la înregistrarea şi prelucrarea datelor de altă natură decât cele vizuale. 

Ideea holografiei îi aparţine fizicianului maghiar  Gábor Dénes, care în  1947 lucrează în 

Marea Britanie în domeniul microscopiei electronice. Pentru această realizare el  a primit în 1971 

Premiul Nobel în fizică. Invenția sa  a putut  fi aplicată pe scară largă  după 1961, odată cu 

inventarea laserului. Prima hologramă a unor obiecte tridimensionale a fost înregistrată în 1962 de 

fizicienii  Leith şi  Upatnieks în Statele Unite  şi Yuri Denisyuk în Uniunea Sovietică. 

Avantajele şi posibilităţile oferite de holografie rezultă din posibilitatea înregistrării 

informaţiei totale. Prin hologramă se obţine o senzaţie perfectă a reliefului şi realului imaginilor 

obţinute, holograma fixând şi permiţând să se reconstituie frontul undei iniţiale. Deteriorarea unei 

părţi a hologramei nu antrenează pierderea de informaţie, deoarece fiecare punct al suprafeţei 

vizibile a obiectului este înregistrat pe toată suprafaţa hologramei. Variind orientarea hologramei în 

spaţiu se poate înregistra de fiecare dată pe una şi aceiaşi hologramă o informaţie nouă, deoarece la 

reconstituirea ei se utilizează o undă luminoasă având acelaşi front faţă de cea al undei de la 

înregistrare. În acest mod metodele holografice pot fi utilizate pentru codajul şi decodajul 

informaţiei, pentru recunoaşterea imaginilor.  
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Holografia are multe aplicaţii. Una dintre ele ar fi aşa zisa îngheţarea timpului . Dacă un 

ansamblu de obiecte în mişcare este înregistrat la momentul iniţial pe o hologramă, restituirea 

ulterioară a acesteia va da o undă luminoasă reconstituită, care va fi echivalentă cu unda reflectată 

pe ansamblul de obiecte la momentul iniţial şi această undă poate fi observată într-un interval de 

timp oricât de mare îl dorim. O altă aplicaţie e microscopia holografică, adică mărimea imaginii 

este dată de raportul dintre lungimea de undă folosite la reconstituirea şi înregistrarea. Se pot obţine 

cu raze X şi raze vizibile cu mărire de un milion de ori. Astfel s-a realizat microscopul cu o mărire 

de 5 milioane ori. Altă utilitate este aceia de a diviza o imagine şi de a o asambla, informaţia fiind 

conţinută în fiecare punct al suprafeţei hologramei. Poate cea mai mare aplicaţie este aceia de a 

vedea un obiect înainte ca el să fie fabricat, dacă se utilizează calculatoare  pentru a sintetiza o 

hologramă artificială care corespunde unui obiect imaginar.  

Foarte utile sunt ca elemente de securizare care îmbină efecte 2D/3D, kinetice, imposibil de 

falsificat, multiplicat sau copiat. Pentru obţinerea unui grad înalt de securizare, hologramele se 

combină cu diverse tehnologii cum ar fi înserierea, laser/ink-jet, microtext, elemente vizibile doar 

cu laser reader. Ele sunt cunoscute ca cea mai bună metodă de securizare a produselor de brand şi a 

documentelor împotriva contrafacerii .  

În realizarea paşaportului electronic pagina de date este executată din policarbonat securizat 

multilayer cu cip  încorporat  şi  conţine   elemente de securitate de tip holografic. 

Pasagerii unui aeroport  sunt  întâmpinaţi de holograme,  în încercarea de a reduce 

personalul necesar pentru controalele de securitate. Imaginile vameşilor au fost create folosind 

hologramele. În acest moment tehnologia este testată la unul dintre terminalele aeroportului, unde 

pasagerii sunt întâmpinaţi de holograme ale angajaţilor.  Imaginile digitale le  urează bun venit 

călătorilor înainte de a intra în zona de control de securitate, explicându-le  restricţiile  şi amintindu-

le de biletele de îmbarcare, tehnologie  dezvoltată cu ajutorul unei companii, iar hologramele  

minuţios pregătite, astfel încât să ofere impresia de transparenţă. Imaginile sunt atât de 

convingătoare încât unii dintre pasageri şi-au prezentat paşapoartele hologramelor. 

 

  Holograma interactivă sau sistemul de hologramă 3D interactiv este combinaţia între percepţia 

obiectelor şi persoanelor virtuale drept realitate şi interacţionare în mod natural cu acestea. 

Persoanele şi obiectele generate virtual nu sunt doar percepute drept realitate ci chiar capătă un 

http://www.cnin.ro/grafica_securitate.php
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comportament natural şi pot reacţiona la stimuli de mişcare externi. Acesta  este  un nou şi unic 

sistem de proiecţie holografică care redă, în modul cel mai realist, dinamic şi spectaculos, imagini 

3D. El asigură o gamă mare de scenarii video utilizate atât pe scena, în cadrul prezentarilor, 

concertelor, cât şi ca display-uri retail. În cadrul unui show, prezentatorii pot apărea simultan şi pot 

interacţiona cu imagini umane virtuale sau caractere animate. Până şi filmele 2D se pot transforma 

în imagini holografice 3D! 

Defilări holografice se fac în lumea modei.  A avut loc prima prezentare de modă 

holografică 3D.  Viitorul întrevăzut de un designer german renunţă la prezenţa fiinţelor umane pe 

podium, preferând în schimb un spectacol complet tridimensional care beneficiază pe deplin de 

puterea grafică a computerelor. Show-ul este complex, plin de lumini şi pudre colorate care plutesc 

în jurul modelelor. Este un spectacol complet care depăşeşte aria prezentărilor de modă, mergând 

până acolo încât îmbrăcămintea ocupă un rol secundar în întreg spectacolul.  

 

  Monitoarele holografice  se caracterizează prin imaginile care ies şi plutesc în fata ecranului până 

la 1,20 metri, distanţa de vizualizare până la 10 - 12 metri, rezoluţie High Definition rolul fiind 

acela de a putea fi vizualizate in mod tridimensional 3D, fără nici un alt dispozitiv ajutător cum ar fi 

ochelarii 3D. Caracteristica principală a ecranului este că oferă imagini tridimensionale care pot fi 

vizualizate din unghiuri diferite de către mai multe persoane în acelasi timp.  

   “Vizualizarea holografică poate oferi privitorilor o experimentare naturală a imaginilor de tip 3D, 

fără efectele secundare negative ale vizualizărilor tridimensionale clasice, concretizate de regulă în 

dureri de cap, obosirea oculară şi privire împăienjenită", spune o companie belgiană. 

    O altă companie transformă orice suprafaţă într-un  computer touchscreen. Acesta foloseşte o 

tehnologie laser de proiectie holografică pentru a reda pe orice fel de suprafaţă un ecran virtual de 

10 inch.  

Senzorii infraroşii detectează când degetul atinge suprafaţa şi 

permit tastarea unor cuvinte sau deschiderea şi închiderea 

unor aplicaţii. 

Trecerea mâinii peste suprafata pe care este proiectata 

imaginea permite schimbarea imaginilor sau trecerea dintr-o 

aplicatie in alta. 

http://www.ziare.com/internet-si-tehnologie/tehnologie/
http://www.ziare.com/internet-si-tehnologie/aplicatii/
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Pe Ceahlău se petrec an de an, două fenomene optice inexplixabile. În prima parte a lunii 

august,  umbrele vârfurilor Toaca şi Piatra Ciobanului formează o hologramă naturală imensă, ca o 

piramidă. Fenomenul denumit Umbra Piramidei a transformat Vârful Toaca într-un adevărat mister. 

Puţin după data de 6 august, sub lumina puternică a răsăritului, Vârful Toaca şi Piatra Ciobanului 

formează o piramidă imensă. Măsurătorile efectuate de specialiști au demonstrat că laturile bazei au 

exact dublul lungimii piramidei lui Keops, din Egipt, iar unghiul pantelor este cu doar 10 grade mai 

mare decât cel al aceleiaşi piramide. Efectul de Umbra Piramidei este doar o iluzie optică, care se 

formează datorită celor două vârfuri muntoase, combinate cu 

norii de ceaţă, cu particule de apă şi razele solare. Acesta are 

aspectul unei piramide cu baza pătrată, figura considerată a se 

forma extrem de rar în mod natural. Fenomenul este unic în 

lume. Piramida umbrelor apare în masivul Ceahlău, în fiecare 

an, în primele 10 zile ale lunii august.  

     Principiul holografic este aplicat şi în reflexoterapie  potrivit căruia în multe părţi ale corpului 

se pot identifica zone reflexe conţinând puncte care reproduc 

la o scară mai mică toate elementele organismului şi prin 

stimularea cărora se poate stimula indirect fiecare element al 

organismului. Se pare că principiul holografic este aplicabil in 

mare măsură în natură şi univers, mergând de la molecula de 

ADN, cea mai cuprinzătoare hologramă biologică şi până la 

relaţia noastră cu Divinitatea. Sintagma biblică potrivit căreia 

suntem făcuţi "după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu" se 

integrează in acelaşi principiu holografic. Fiecare parte a 

corpului poate fi văzută ca un sistem holografic propriu care 

se reflectă la nivelul pielii în diferite zone reflexe (pe ureche, faţă, talpa piciorului, palmă).  

Prin masajul punctelor holografice se produc uneori în mod independent şi efecte diferite. Se 

poate avansa ideea că punctele holografice conţin adevărate “înregistrări” ale evenimentelor de 

sănătate din diferite stadii de dezvoltare a persoanei respective, precum şi informaţii despre boli sau 

accidente anterioare. Acupunctele principale, precum şi zonele refelexe (holografice) pot fi 

considerate ca unităţi independente de transport ale informaţiilor dintre puncte şi organism. Există o 

varietate imensă de domenii de aplicabilitate a holografiei, peste câţiva ani toate acestea vor fi uitate 

şi vor apărea altele noi.  

Închei aici,  această lucrare,  în speranţa că am descreţit frunţile multor elevi, aşa cum s-a 

întâmplat acum foarte mulţi ani în urmă, când profesorul meu de fizică a abordat această temă. În 
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semn de apreciere mi-am permis să-l “copiez”. Întâmplarea face că acest lucru s-a întâmplat atunci 

când aceste aplicaţii ale holografiei încă nu existau, erau utopice doar. În speranţa că peste mulţi ani 

cineva va gândi la fel ca mine, atunci când vom urmări concertele, meciurile,etc. Pentru că 

holografia 3D este viitorul. Cred că am contribuit la dezvoltarea abilităţilor de gândire de nivel 

superior, am făcut o abordare disciplinară, interdisciplinară, şi transdisciplinară. 

 Pentru că în  momentul  de faţă  şcoala  a devenit  primul factor furnizor de servicii 

educaţionale  în  formarea  unui  individ,  instituţia educaţională trebuie să găsească modalitatea de 

a se adapta unor exigente, astfel încât să ofere beneficiarilor direcţi şi principali, elevii, 

competenţele necesare şi deprinderea de a le folosi.  Cu alte cuvinte,  scopul este de a lărgi  paleta 

de abilităţi  deprinse de elevi, printr-o educaţie calitativă, bazată pe multitudinea competenţelor. 

Mergând pe această idee, calea directă spre realizarea scopului propus se referă la utilizarea 

beneficiilor  pe care ni le oferă  tehnologia de ultimă generaţie. Prin  eficientizarea  modului în care 

este prezentat  materialul didactic  şi  prin  asigurarea unei calităţi superioare în procesul de 

instruire,  şcoala va oferi elevilor săi premisele necesare ca în timpul de care beneficiază (utilizat 

mult mai eficient ) să îşi dezvolte abilităţile.  

Prin instrumente moderne de predare se propune o soluţie în sprijinul acestei idei, prin 

introducerea tehnologiilor moderne, direct în procesul de predare. E binevenită o tablă cu imagini 

holografice.  
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