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Vis
Cu Marte care te guverneazã, va trebui sã dai atenþie chemãrii necunoscutului ºi sã te duci acolo unde nu ai mai fost niciodatã.
Aceastã lunã este într-un fel tumultoasã ºi este posibil ca necazurile celorlalþi sã te atragã ºi pe tine într-o situaþie complexã - mai ales în perioada 5
- 9 martie. Încearcã sã rãmâi obiectiv ºi sã cauþi realitatea din jurul tãu pe
18 martie, când evenimente neplãcute ºi mai ales neaºteptate vor scoate
la suprafaþã posibilitãþi nebãnuite.
Probleme decisive în legãturã cu un anume plan vor apãrea în perioda 13
- 21 martie când vei avea dubii în privinþa ºanselor de atingere a scopurilor.
Noile contracte ºi asociaþii se vor dovedi pilonii de bazã ai succesului tãu,
aºa cã trebuie sã-i gãseºti. În ceea ce priveºte viaþa ta amoroasã, trebuie
sã fi pregãtit sã-þi analizezi puþin sentimentele ºi visele.
Martie pare a fi o lunã în care va trebui sã înfrunþi realitatea ºi sã faci propriile alegeri. Puterea ta constã în inteligenþa uimitoare pe care o deþii ºi oricare ar fi provocãrile cãrora va trebui sã le faci faþã în momentul în care
Pluto va forma aspecte dramatice în perioada 5 - 18 martie vei gãsi soluþii
remarcabile ºi totul va decurge în condiþii foarte bune. În momentul de faþã
semnul tãu se afla sub influenþa unei activitãþi neobiºnuite a planetelor ºi
este posibil sã intri în conflict cu partenerii.
Racii nu sunt cunoscuþi ca persoane care îºi asumã riscuri, dar în luna
aceasta vei constata cã este în interesul tãu sã îndrãzneºti. Martie este un
timp favorabil sã-þi testezi în realitate ideile, sã explorezi posibilitãþile noi
apãrute ºi noi teritorii.
De fapt, perioada cuprinsã între 9 ºi 20 aprilie va fi o perioadã în care toate
se vor miºca încet ºi vei avea nevoie de multã rãbdare.
Pentru tine cea mai mare provocare va fi pãstrarea distanþei faþã de problemele celorlalþi. Partenerii poate cã vor fi calzi sau reci, iar tu te vei simþii
dezorientat faþã de intenþiile sau planurile lor. Cu Soarele care traverseazã
acum zodia Peºtilor, ar fi bine sã-þi aminteºti sã priveºti lucrurile nu doar la
suprafaþã ci sã cauþi mai în adânc dacã vrei sã descoperi adevãrata lor
faþã.
Va trebui de asemenea sã faci puþin pe detectivul dacã vrei ca situaþia ta
financiarã sã devinã clarã ºi ar fi bine sã ceri sfatul unui expert.
În aceastã lunã prezenþa Soarelui în semnul opus þie al Peºtilor aratã cã vei
depinde de toanele ºi voinþa altora. În plus, o relaþie apropiatã þie va intra
în stagnare lucru care îþi va testa þie abilitãþile de a rãmâne obiectiv ºi
înþelegãtor.
Venus cunoaºte o miºcare retrogradã în perioada 9 martie - 20 aprilie, iar
în aceastã perioadã este bine sã fi pregãtit sã nu-i judeci pe ceilalþi ºi sã
eviþi confuzia sau incertitudinile.
Pentru cã Venus cea care te guverneazã va cunoaºte o miºcare retrogradã
în perioda 9 martie - 20 aprilie te vei simþii total depaºit în ceea ce priveºte
viaþa ta afectivã sau de intenþiile partenerului.
Fii pregãtit sã întâmpini obstacolele aduse de veºti neaºteptate sau sã
schimbi planurile în jurul datei de 18 martie. În jurul datei de 30 martie vei
primi o ofertã tentantã care iþi va da motiv de bucurie.

Merg pe plajã ºi tot caut urmele
urmele frumoase ale viitorului
ºi cununa valurilor
vãd pietre rostogolindu-se ºi
pãsãri cãzând
ºi las sã vorbeascã
vuietul liniºtii
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mã aplec peste visul
frumoasei adormite
ºi-i dãruiesc reveria mea
în speranþa cã
n-o sã mã uite.

Pajiºte
Mi-e dragã lumina-n cei
patru ochi ai noºtri
nevãzutul din aceste flori
miezul cuvântului
(un strop de amintire)
(odatã au vrut sã mã
gâtuie)
mântuit în cele
din urmã

Deoarece Pluto trece prin semnul tãu, ar trebui sã fi atât de înþelept încât
sã-l laºi sã treacã pentru ca evenimentele sã se desfãºoare de la sine - dar
tu nu eºti. Mândria ta deseori te împinge sã ignori indicaþiile ºi sã te pui în
situaþii imposibile. Luna aceasta, tot ceea ce nu mergea pe plan creativ sau
financiar va trebui clarificat aºa cã este timpul sã treci peste ceea ce ai
pierdut ºi sã te îndrepþi cãtre o nouã direcþie.
Schimbãri ciudate ºi totodatã solicitante plutesc în aer pentru Sãgetãtor ºi
indiferent de ce va apãrea nu va fi în stare sã te întoarcã din drum. De felul
tãu eºti optimist ºi plin de speranþe ºi în ciuda problemeleor de acasã, din
data de 5 ºi 9 martie, vei realiza cã toþi norii care s-au adunat asupra ta au
marginile de argint, metaforic vorbind. În perioada cuprinsã între 9 ºi 20
martie în aer plutind aerul unei iubiri romantice sã ºtii cã te aºteaptã
momente de fericire deplinã.
De felul lor Capricornii nu sunt încãpãþânaþi dar tu ai tendinþa sã faci o adevãratã fixaþie în a demonstra cã ai drepatate. Luna aceasta stelele spun cã
ar trebui sã fii mai flexibil - mai ales în ceea ce priveºte noile planuri ºi
colaborãrile. Este posibil sã te confrunþi cu o lipsã de încredere din partea
partenerului tãu luna aceasta iar miºcarea retrogradã a lui Venus de pe 9
martie pânã pe 20 aprilie aratã cã ar trebui sã ai rãbdare ºi încredere ºi vei
vedea cã nu a fost decât un moment pasager.
Luna aceasta va trebui sã-þi schimbi tactica ºi sã schimbi modul de abordare a problemelor. Un plan care nu mergea poate fi salvat dacã
recepþionezi semnalele ºi te îndrepþi în direcþia corectã.
În jurul datei de 18 martie eºti în pericol de a-þi pierde poziþia dacã te
amesteci în chestiuni politice sau lupte pentru putere.
Din punct de vedere financiar este timpul sã rezolvi anumite probleme ºi sã
iei mult amânatele decizii.
Luna aceasta, semnul tãu mai mult ca celelalte va simþii impactul lui Pluto,
ceea ce va însemna cã evenimente neaºteptate îþi vor deschide ochii
asupra posibilitãþilor pe care anterior nu le-ai luat în considerare.
Cu Venus miºcându-se retrograd pânã pe 20 aprilie, ar fi bine pentru tine
sã amâni deciziile financiare importante. Noile oportunitãþi care apar dupã
20 martie te vor împinge într-o lume a prosperitãþii.

credinþa de
fluture-n
vânt!

Cutia Pandorei
De recele celorlalþi,
care nu se numesc prieteni sau duºmani
mã dor!
Sub greutatea neputinþei
impuse de naturã sau de un impersonal "El"
trosnesc!
Simt cum mã rup
pentru cã "ceva" cãruia nu i-am dat încã de cap
trage de mine - timpul ºi tac!

În faþa atâtor dureri
singura alinare e
cã aº putea vre-odatã sã-þi sãrut ochii...
Denis Negrea
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ISTORIA FIZICII

Albert Einstein
adevãrul “gol goluþ” despre
omul care a revoluþionat fizica

tunci când unei persoane i se
cere sã numeascã un fizician,
aproape întotdeauna numele care
îi vine în gând este cel al lui Albert
Einstein, cel mai celebru om de ºtiinþã al secolului 20. Cunoscut pentru crearea ºi dezvoltarea teoriei
speciale ºi generalizate a relativitãþii, ca ºi pentru îndrãzneaþa sa
ipotezã cu privire la natura luminii.
Einstein a fost farã îndoialã una
din cele mai strãlucite minþi ºtiinþifice ale umanitãþii.

A

Einstein - copil cu defiicienþe
Albert Einstein (1879-1955) s-a nãscut în Ulm la 14 martie, ºi ºi-a petrecut
tinereþea la München, unde familia sa
deþinea un mic atelier pentru produse
electrice. A început sã vorbeascã abia la
vârsta de 3 ani, dar, încã de mic copil a
arãtat interes asupra naturii ºi abilitate în
a înþelege concepte matematice dificile.
Albert Einstein, în timpul copilãriei,
era considerat un copil cu deficienþe.
Sora lui îºi amintea cã "avea atâtea
probleme cu vorbitul, încât ceilalþi credeau cã n-o sã ajungã niciodatã sã vorbeascã... Când vroia sã spunã ceva, îºi
ºoptea mai întâi încet fiecare cuvânt în
parte, pentru a fi sigur cã-l înþelege. A
fãcut aºa pânã a împlinit ºapte ani."
La vârsta de 12 ani a învãþat geometria euclidianã. Einstein ura plictiseala ºi
lipsa de imaginaþie din ºcoala de la
München.
Atunci când falimentul repetat al
afacerii a determinat familia sa sã plece
din Germania cãtre Milano, în Italia, Einstein, care avea 15 ani, a folosit ocazia
ca sã se retragã de la ºcoalã. A petrecut
un an cu pãrinþii sãi la Milano ºi, atunci
i-a fost clar cã va trebui sã-ºi croiascã
propriul drum în viaþã. A terminat liceul la
Arrau, în Elveþia, ºi s-a înscris la
Politehnica din Zurich. Tânãrului nu-i
plãceau metodele de instruire de aici, de
aceea lipsea adesea de la ore, folosin-

du-ºi întregul timp pentru a studia fizica
pe cont propriu sau pentru a cânta la
iubita sa vioarã. ªi-a dat examenele ºi a
absolvit în 1900 studiind lucrarea unui
coleg de clasã. Profesorii sãi nu aveau o
pãrere bunã despre el ºi nu l-au recomandat pentru un post universitar.
Urmãtorii doi ani Einstein a lucrat ca
meditator ºi suplinitor. În 1902 ºi-a asigurat un post de examinator la Biroul de
Patente din Berna. În 1903 s-a cãsãtorit
cu Mileva Maric, cu care fusese coleg la
Politehnicã. Au avut doi fii, dar în cele
din urmã au divorþat. Einstein s-a
recãsãtorit mai târziu.

publicatã de Einstein în 1905, "Asupra
electrodinamicii corpurilor în miºcare",
conþinea ceea ce avea sã fie cunoscutã
mai târziu ca teoria relativitãþii. Incã de la
Newton, filosofii naturali (denumirea sub
care erau cunoscuti fizicienii ºi chimiºtii)
încercaserã sã înþeleagã natura
materiei ºi a radiaþiei, precum ºi felul în
care interacþionau într-o imagine unificatã a lumii. Ideea cã legile mecanicii
sunt fundamentale era cunoscutã drept
concepþia mecanicistã asupra lumii, în
timp ce ideea ca legile electricitãþii sunt
fundamentale era cunoscutã drept concepþia electromagneticã asupra lumii.
Totuºi, nici una dintre idei nu era capaSclipiri de geniu în fizicã
bilã sã ofere o explicaþie coerentã
În 1905 Einstein ºi-a susþinut docto- asupra felului cum radiatia ºi materia
ratul la Universitatea din Zurich, pub- interacþioneazã atunci când sunt vãzute
licând trei articole ºtiinþifice care au avut din sisteme de referinþã inerþiale diferite.
o mare importanþã pentru dezvoltarea
Principiul relativitãþii
ulterioarã a fizicii secolului 20. În primul
În primavara anului 1905, dupã ce a
dintre aceste articole, cu titlul "Miºcarea
Brownianã", a fãcut predicþii semnifica- reflectat la aceste probleme timp de 10
tive asupra miºcãrii particulelor raspân- ani, Einstein ºi-a dat seama cã esenþa
dite aleatoriu într-un fluid. Aceste previ- problemei constã nu într-o teorie a
ziuni au fost confirmate experimental materiei, ci într-o teorie a mãsurãrii.
mai târziu. Cea de-a doua lucrare, dedi- Esenþa acestei teorii speciale a relativicatã efectului fotoelectric, conþinea o tãþii era constatarea cã toate mãsurãtoipotezã revoluþionarã privitoare la natura rile timpului ºi spaþiului depind de
luminii. Einstein considera cã lumina judecãþi asupra simultaneitãþii a douã
poate fi privitã ca o sumã de particule în evenimente diferite. Aceasta l-a condus
anumite condiþii ºi pe lângã aceasta la dezvoltarea unei teorii bazate pe
emitea ipoteza cã energia purtatã de douã postulate: principiul relativitãþii,
orice particulã luminoasã, numitã foton, care afirmã cã legile fizicii sunt aceleaºi
este proporþionalã cu frecvenþa radiaþiei. în toate sistemele de referinþã inerþiale,
Ipoteza sa --ºi anume cã energia conþi- ºi principiul invariabilitãþii vitezei luminii,
nutã de o undã luminoasã se transferã care aratã cã viteza luminii în vid este o
în unitãþi -sau cuante- contrazicea o constantã universalã. Prin aceasta a
tradiþie de 100 de ani care considera fost capabil sã ofere o descriere consisemiterea energiei luminoase ca pe un tentã ºi corectã a evenimentelor fizice
proces continuu. Aproape nimeni nu a din diverse sisteme de referinþã inerþiale
acceptat teoria lui Einstein. În con- fãrã a face presupuneri speciale cu
secinþã, fizicianul american Robert privire la natura materiei sau a radiaþiei,
Andrews Millikan care a confirmat sau a felului cum ele interacþioneazã.
experimental teoria un deceniu mai târ- Aproape nimeni nu a înþeles demonziu a fost el însuºi descumpãnit de straþia lui Einstein.
Greutãþile pe care ceilalþi savanþi le
rezultat.
Einstein, a cãrui principalã preocu- aveau cu teoriile lui Einstein nu se
pare era sã înþeleagã natura radiaþiei datoreazã faptului cã teoriile sale sunt
electromagnetice, a urgentat ulterior complexe din punct de vedere matemadezvoltarea unei teorii care sã reflecte tic sau obscure tehnic; problema
dualismul particulã-undã al luminii. Din decurge mai degrabã din convingerile
nou, foarte puþini fizicieni înþelegeau sau lui Einstein asupra naturii teoriilor valabile ºi asupra relaþiei dintre experiment
erau de acord cu ideile sale.
(...)
Cea de-a treia lucrare importantã ºi teorie.
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Primãvara mi-a ºoptit...
Ca sã poþi trece mai uºor peste sinuozitãþile vieþii, trebuie
sã ai puþinã poezie în suflet ºi un zâmbet desenat pe chip. Se
întâmplã de multe ori, ca înãuntrul nostru sã existe gânduri ºi
sentimente, pe care sã nu le putem exprima în cuvinte. ªi
atunci ne gândim cã timpul le rezolvã pe toate. Dar se pare
cã timpul vrea sã ne aminteascã de uitãrile noastre ºi ne
dãruieºte acele clipe pictate în eternitate, care rãmân dãltuite
în coloana sufletului nostru, asemenea frunzelor care nu cad,
amintirilor ce nu se întineazã ºi oamenilor care nu se uitã.
Ce minunat ar fi, dacã fiecare dintre noi am încerca sã
scoatem la suprafaþã ceea ce avem mai bun ºi în loc sã
cãutãm defecte semenilor noºtri, sã încercãm sã-i ajutãm,
fãrã sã cerem ceva în schimb.

AMURGUL GÂNDURILOR

Uneori, se-ntâmplã ca Providenþa sã-þi scoatã în cale persoane despre a cãror existenþã nu aveai habar ºi care au
suferit enorm. Nu fi indiferent ºi dãruieºte-le cel puþin un
cuvânt de alinare; nu ar fi de mirare sã primeºti mult mai mult
decât ai dãruit.
Viaþa te-nvaþã multe, dar nu trebuie sã ajungi la senectute, ca sã-þi dai seama cã singurã DRAGOSTEA e sentimentul care te înnobileazã ºi te ridicã la ranguri înalte, de
prinþ sau prinþesã. ªi atunci îþi dai seama cã cel mai important
e sã trãieºti frumos, sã mulþumeºti în fiecare zi cã exiºti, cãci
viaþa e un dar, pe care nu-l poþi cumpãra de la orice supermarket, e o poveste veche, care începe cu: "A fost odatã…",
ºi totuºi e o poveste adevãratã, cãci þi s-a întâmplat þie ºi eºti
dator sã o scrii cu condei de aur în cartea eternitãþii.
Carmen TÎLMACIU

Momente de luciditate
--Temã de meditaþie:
Unde se duc clipele care trec?
Trebuie sã existe o memorie a timpului pentru cã nu concep ca toate sã se
ducã la moarte.
--O întrebare - rumegatã la nesfârºit te
roade la fel ca o durere surdã.
--Tristeþea se datoreazã "încetinirii"
sângelui. Tristeþea: sânge stãtãtor.
--Fericire îngrozitoare: vene-n care se
dilatã mii de planete.
--Þi se cer fapte, dovezi, opere, ºi tot
ce eºti în stare sã produci sunt lacrimi
transformate.
--Sã nãscoceºti un gând, un singur ºi

unic gând - dar care-ar face Universul
þãndãri.
--La nimic nu foloseºte sã fi un monstru, dacã nu eºti dublat de un teoretician al "monstruosului".
--Dupã anume nopþi, ar trebui sã-þi
schimbi numele, cãci nu mai eºti acelaºi.
--Neastâmpãrul copiilor în braþele
bunicilor sã nu fie oroarea instinctivã
de Timp?
--Fundurile Mãrii aºteaptã din veºnicie
lumina ºi groparul ei.
--Un gânditor ce-ar auzi cum
putrezeºte o idee.

Cãutarea de Sine
Ne complãcem în aparenþe,
ca porcii ne bãlãcim în ele,
cãutând un adevãr inexistent
dezbrãcat chiar ºi de ideea în sine.
Luându-ne ca reper cel mai fals
din toate cele câte existã
-adevãrul despre noi înºinene credem îndreptãþiþi…sã trãim.
Pe voi cei care vã-nchinaþi la zei
vã-ntreb de unde vine acest
impuls,
cãci eu mã tem cã n-am sã pot iubi
vre-odatã!
Trãdaþi prin forfota
propriului sânge
am uitat glasul
tãcerii
ºi sublimul vidului de
carne.
Mã dor frumos de clipele
când,
asemenea unui trup decapitat,
timpul dinãuntrul meu mã
pãrãseºte
ºi singurul crez mi-e obscurul.

--Eºti singur totdeauna faþã de tine
însuþi, nu faþã de altcineva.
--Nu existã boalã de care nu ne-ar
vindeca o lacrimã ce-ar începe sã
cânte.
--Sursa nefericirii în dragoste e teama
de a fi iubit, voluptatea singurãtãþii
întrecând îmbrãþiºãrile.
--A suferi e modul de a fi activ fãrã a
face ceva.
--Lumina mi se pare tot mai strãinã ºi
mai departe; o privesc - ºi mã
cutremur. Ce sã caut prin ea când
noaptea-i o aurorã de gânduri?
--…Aº vrea sã mã boceascã fantome
de îngeri cãzuþi, pe frânturi de melodii
culese din inima mea.
--Împietrirea ta trezit-a gelozia
pietrelor! Vãzut-ai cum gheþarilor le
mijesc vinele?

Intimitate
Când ochii de fiarã se întorc înãuntrul meu
Mã vãd cum îþi sfâºii fiecare tremur
Pe care þi-l simt în vârful degetelor mele.
- Îmi dai palma sã-þi sãrut…
Caninii albi ºi reci mi-i trec prin tine
Acum te am în oase.
- Îmi dai buzele sã le gust…
La pândã în toate cele opt unghiuri reci
Umbra mea se pregãteºte sã-þi soarbã
Lumina din cei patru ochi ai noºtri.
- Îmi treci mâna prin pãr…
Cu ce sunt vinovat cã cel ce m-a creat
Mi-a dat blestemul cãrnii?
Dragostea mea cunoaºte puþine cuvinte:
Ce bine e lângã sângele tãu!

Hãitaºul
Cuvântãtor fãrã cuvinte
ºi prost ca un animal
cu dinþii trag
de umbra ta.
Rece fãpturã
îþi lepezi umbra
ºi laºi doar urma
ca sã þi-o iau.

Denis NEGREA

IF ?! - MARTIE 2005

10/12

ACTUALITÃÞI ªTIINÞIFICE

Verdict privind moartea lui Tutankamon

O echipã internaþionalã de specialiºti, condusã de cei mai faimoºi
arheologi egipteni, a ajuns la concluzia cã faraonul Tutankamon nu a
fost ucis, aºa cum se credea.
Studiul recent încheiat a constat
în analizarea mumiei lui Tutankamon
cu ajutorul tomografiei computerizate, tehnologie folositã mai ales în
medicinã.
Rezultatele au arãtat cã nu existã
nici o urmã a vreunei lovituri în cap
fãcutã de un eventual asasin ºi nici o

urmã a vreunei lovituri la piept care
sã fi dus la moartea faraonului în
urma unui accident sau a unei lovituri
în bãtãlie. Cele mai circulate ºi
acceptate douã teorii de pânã în
prezent îºi pierd astfel validitatea.

Cauza?
O parte a cercetãtorilor care au
participat la studiu spun cã moartea
faraonului ar fi putut fi cauzatã de o
fracturã descoperitã la coapsa
stângã. Netratarea fracturii ar fi dus

-populaþia lumii este estimatã la:
6.463.507.551 oameni.
-Luna noastrã se îndeparteazã de
Pãmânt cu 3 cm/an.
-Infarctul ºi stopul cardiac fac anual
milioane de victime. ªi o constatare
importantã: sã fim graºi ºi activi este
mai puþin periculos pentru inimã
decât slabi dar leneºi.
-Inima pompeazã peste 7000 litri
sânge pe zi, 2555 tone pe an cu 31,5
milioane bãtãi.
-Sughiþul trece dacã vã þineþi mâinile
în apã foarte rece sau dacã vã
înþepaþi lobul urechilor cu unghia.
-Toþi bebeluºii se nasc cu ochii albaºtri. Dupã câteva ore de la
naºtere, culoarea se poate schimba. Majoritatea oamenilor
ajung pânã la urmã sã aibã ochi de altã culoare.
-Atunci când þesuturile ºi organele sunt private de oxigen, sângele capatã culoarea albastrã?
-Întâmplãrile cele mai frecvente în vise sunt: 1. Cãderile; 2. Eºecurile repetate în desfãºurarea unor acþiuni; 3. Activitãþi legate
de locul de muncã sau de ºcoalã; 4. Experienþele sexuale;
5. Persoana care doarme se viseazã ca fiind urmãritã sau atacatã de cineva.
-Atunci când ne lovim într-un anume loc din zona cotului resimþim o durere acutã. Aceasta se datoreazã faptului cã pe aici
trece nervul cubital, poziþionat de-a lungul osului humerus. Se
considerã cã aceasta ar fi o scurtã formã de paralizie.
-Prima locomotivã cu abur avea "marea" vitezã de 8 km/orã
(trenurile moderne cãlãtoresc cu viteza de 500 km/orã.

astfel la instalarea unei infecþii
generalizate iar faraonul ar fi murit de
septicemie.
Tutankamon a stãpânit Egiptul
acum 33 de secole ºi a murit în mod
misterios la doar 18 ani. Arheologul
britanic Howard Carter i-a descoperit
mormântul, perfect conservat, în
1922. Chiar dacã fost un faraon cu o
domnie destul de scurtã, bogãþia
mormântului sãu a depãºit orice
aºteptãri. Masca mortuarã, fãcutã din
aur masiv, e numai una dintre
numeroasele obiecte pãstrate mai
bine de trei milenii. În decursul anilor,
mumia lui Tutankamon a atras
atenþia a numeroºi cercetãtori, inclusiv a celor de la FBI.
Acum câþiva ani, o echipã de specialiºti în criminalisticã de la Biroul
Federal de Investigaþii din Statele
Unite a concluzionat cã faraonul a
fost ucis. Dar concluzia celor de la
FBI este contrazisã acum iar gradul
de detaliu al studiului recent, ca ºi
tehnicile utilizate, duc la concluzia cã
ancheta în cazul morþii lui Tutankamon a fost definitiv rezolvatã.
Victor POPESCU

* Oamenii nu iºi pot linge coatele.
* Un crocodil nu poate scoate limba.
* Inima unei crevete este " gazduitã" în cap.
* Un studiu asupra 200 000 struþi, timp de mai bine de 80 ani,
nu aratã nici un caz unde s-ar fi vãzut vre-un strut ascuns cu
capul în nisip.
* Porcii nu sunt capabili fizic sã priveascã cerul.
* Mai mult de 50% persoane, din lumea întreagã, n-au dat niciodatã ºi nici nu au primit vreodatã apeluri telefonice.
* Dacã strãnutaþi prea tare, vã puteþi rupe o coastã.
* Dacã încercaþi sã vã reþineti un strãnut, puteþi cauza spargerea unei vene în creier sau în ceafa ºi sã muriþi.
* Dacã, din forþã, þineti ochii deschiºi în timp ce strãnutaþi, ar
putea sã iasã din orbite.
* Sobolanii se înmulþesc atât de repede încât în 18 luni, un
cuplu de ºobolani poate avea mai mult de un milion de descendenþi.
* Bricheta a fost inventatã înaintea chibriturilor.
* 35% din cei care se folosesc de anunþurile matrimoniale sunt
deja cãsãtoriþi.
* În lumea întreagã, 23% din problemele aparatelor xerox sunt
cauzate de cãtre cei care se aºeazã pe aparat pentru a-ºi
fotografia posteriorul.
* Pe durata medie de viaþã, o persoanã care doarme poate
inghiþi 70 insecte ºi 10 paianjeni.
* Ca ºi amprentele digitale, amprenta limbii este diferitã la
fiecare persoanã.
... ºi cã 75% dintre cei care citesc acest mesaj au încercat sã
iºi lingã coatele.

Mihai OPREA
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Primul care l-a sprijinit a fost fizicianul german Max Planck. Primul sãu
post academic a fost în 1909 la Universitatea din Zurich. În 1911 s-a mutat la
Universitatea de limba germanã din
Praga ºi în 1912 s-a întors la Politehnica din Zurich. În sfârºit, în 1913, a fost
numit director al Institului de Fizicã din
Berlin "Kaiser Wilhelm".
Teoria generalizatã a relativitãþii
În 1907 Einstein ºi-a început munca
pentru extinderea ºi generalizarea
teoriei relativitãþii pentru toate sistemele
de coordonate. A început prin
enunþarea principiului echivalenþei, un
postulat prin care câmpurile gravitaþionale sunt echivalente cu acceleraþiile sistemelor de referinþã.
De exemplu, oamenii care cãlãtoresc
într-un lift nu pot, în principiu, sã decidã
dacã forþa care acþioneazã asupra lor
este cauzatã de gravitaþie sau de o
acceleraþie constantã a liftului.
Teoria generalizatã a relativitãþii nu a
fost publicatã în forma ei completã pânã
în 1916. În aceastã teorie, interacþiunile
corpurilor, care pânã atunci fuseserã
circumscrise forþelor gravitaþionale, sunt
explicate ca fiind o consecinþã a influenþei corpurilor asupra geometriei
spaþio-timpului (spaþiul cvadrimensional, o abstracþie matematicã, având
cele trei dimensiuni ale spaþiului euclidian ºi timpul a patra dimensiune). Pe
baza teoriei generalizate a relativitãþii
Einstein a justificat variaþiile neexplicate
ale miºcãrii pe orbitã a planetelor ºi a
prezis curbarea luminii stelare în
vecinãtea unui corp masiv - ca de
exemplu Soarele. Confirmarea acestui
din urma fenomen în timpul eclipsei de
soare din 1919 a devenit un eveniment
mediatic, ºi faima lui Einstein s-a
rãspândit în întreaga lume.
Dupã 1919 Einstein a devenit renumit internaþional. A dobândit medalii ºi
premii, inclusiv Premiul Nobel în 1921,
din partea a diverse societãþi ºtiinþifice
internaþionale.
Dintre lucrãrile sale amintim: "Relativitatea: teoria specialã ºi generaliza-
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tã"(1916), "Despre sionism"(1931),
"Constructori ai universului"(1932), "De
ce rãzboi?"(scrisã împreunã cu Sigmund Freud), "Lumea aºa cum o vãd
eu"(1934), "Evoluþia fizicii"(1938), ºi
"Din ultimii mei ani"(1950).

Creierul geniului
Dupã 50 de ani de la moartea sa,
cercetãtorii încearcã sã descopere
geniul ascuns în þesuturile cerebrale ale
laureatului Premiului Nobel. În 1955, la
76 de ani, Albert Einstein se stingea din
viaþã. La cererea sa, trupul sau a fost
incinerat.
Totuºi, medicul legist care a efectuat
autopsia, doctorul Thomas Harvey, a
sustras ºi a conservat creierul lui Albert
Einstein, fãrã a cere consimþãmântul
familiei. S-a înþeles însã cu fiul mai
mare al celebrului fizician, Hans Albert
Einstein, ºi cu administratorii moºtenirii
acestuia, sã pãstreze materia cenuºie,
cu condiþia de a o folosi numai pentru
studii ºtiinþifice. Harvey a efectuat
mãsurãtori, a fotografiat creierul în
ansamblu ºi emisferele cerebrale disecate, pe care ulterior le-a secþionat în
240 de porþiuni. Nu a dat însã publicitãþii
nici una dintre descoperirile sale.
Pânã în 1978, nimic nu s-a mai aflat
despre creierul fizicianului, pânã când,
un tânãr reporter, de la New Jersey
Weekly, Stephen Levy i-a fãcut o vizitã
lui Harvey, în cabinetul din Wichita,
Kansas ºi l-a convins sã-i arate creierul.
Acesta era pãstrat în douã borcane,
puse într-o cutie de carton, unde fuseserã înainte sticle de cidru. Deºi nu
descoperise nimic neobiºnuit la structura anatomicã a organului, Harvey le-a
dat unor cercetãtori neurologi câteva
monstre de creier pentru a le studia.
În genere, cercetãtorii au descoperit
cã mãsurile creierului lui Einstein se
înscriau în gama normalî, cu douî
excepþii interesante. Creierul fizicianului
era cu 15% mai lat decât cele ale
creierelor comparate, datoritã dimensiunilor mai mari ale lobilor parietali, iar
una dintre circumvoluþiunile care ii
separã pe aceºtia, numitã sulcus, era în
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mare parte absentã.
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Einstein are clonã
Profesorul Bunsen a iniþiat un experiment numit Generaþia Genius, aprobat de Comisia Internaþionalã de Eticã a
Manipulãrilor Genetice (IECGM), acesta prezintã imense riscuri de ordin etic ºi
e lipsit de relevanþã ºtiinþificã. Prin tehnica Zweisteinen de reconstituire a ADNului unei persoane decedate prin developarea tiparului remanent al celulelor
moarte a creat speranþa resuscitãrii
unor personalitãþi de excepþie din istoria
omenirii. Astfel tiparul genetic a fost
reconstituit cu mare acurateþe pentru
fiecare clonã. Evoluþia fiecãrui embrion
a fost monitorizatã. Clonele au fost
crescute în condiþii ambientale riguros
controlate. Testele de aptitudini au
dovedit înzestrãri supranormale ale
fiecarui copil relativ la media pentru
vîrsta lui. Mai mult, fiecare dintre ei a
probat inclinaþii excepþionale pentru disciplina în care originalul a excelat. De
exemplu, clona lui Albert Einstein are o
înclinaþie deosebitã spre fizicã ºi
matematicã.
Nu avem de unde ºti ce pãrere ar fi
avut Einstein despre studiile efectuate
asupra creierului sãu, dar e de presupus cã ne-ar fi înþeles curiozitatea. Einstein a spus la un moment dat: "Vreau
sã cunosc gândurile lui Dumnezeu;
restul sunt detalii." Poate cã neurologii
care studiazã structura creierului marelui fizician cautã ceva asemãnãtor: sã
afle gândurile unui geniu sau, cel puþin,
sã-ºi formeze o idee despre modul cum
a putut acesta sã aibã acele revelaþii
uluitoare care au revoluþionat fizica din
ultimul secol.

Anul acesta este
"Anul Einstein"

Einstein a murit la Princeton, la 18
aprilie 1955. În Germania, anul 2005 100 de ani de la emiterea teoriei relativitãþii ºi 50 de ani de la moarte - a fost
decretat "Anul Einstein". Sunt prevãzute o serie de manifestãri ºtiinþifice
ºi de popularizare a teoriilor sale.
Raluca NIÞÃ

Albert Einstein a conceput acest test în secolul trecut. El susþinea cã 98% din populaþia
globului nu este în stare sã rezolve acest test. Noi avem însã încredere în dvs. Succes!
Prezumþii:
1: Existã 5 case, fiecare de o altã culoare,
2: În fiecare casã locuieºte doar o singurã persoanã,
3: Fiecãrui locatar al casei îi place o anumitã bãuturã, fumeazã o
anumitã marcã de þigãri, deþine un anumit animal de casã,

4: Nici una dintre cele 5 persoane nu bea aceeaºi bãuturã, nu
fumeazã aceeaºi marcã de þigãri, nu deþine acelaºi animal de casã.

Î n t r e b a r e : Cui îi aparþine peºtisorul din acvariu?
Indicaþii:
a . Britanicul locuieºte în casa roºie
b . Suedezul are un câine
c . Danezul bea cu plãcere un ceai

d . Casa verde se aflã în stânga casei albe
e . Locatarul casei verzi bea cafea
f . Persoana care fumeazã Pallmall are o pasãre
g . Locatarul care locuieºte în casa din mijloc bea lapte
h . Locatarul din casa galbenã fumeazã Dunhill
i . Norvegianul locuieºte în prima casã
j . Fumãtorul de Marlboro locuieºte lânga cel care are o pisicã
k. Locatarul care are un cal locuieºte lângã cel care fumeazã Dunhill
l . Fumãtorul de Winfield bea cu plãcere bere
m . Norvegianul locuieºte lângã casa albastrã
n. Germanul fumeazã Rothmans
o. Fumãtorul de Marlboro are un vecin care bea apã
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Planeta noastrã se aflã în plin proces de inversare a polilor magnetici.

Descoperire de ultimã orã

Ce se va întâmpla
cu viaþa pe Pãmânt?!...

Cea mai recentã descoperire în
materie de laser a fost anunþatã la 21
Februarie 2005. Intel dezvãluie un
laser silicon. Intel a inventat un laser
pentru silicon, ultima inovaþie dintr-o
serie de paºi meniþi sã facã mai ieftinã ºi mai uºoarã comunicarea
opticã.

Oamenii de ºtiinþã din întreaga lume
încearcã sã-ºi explice acest fenomen, sã
gãseascã cauzele ce îl produc ºi sã
gãseascã soluþii pentru ca efectele devastatoare pe care le produce sã fie diminuate.
Dar pentru a discuta despre acest
fenomen trebuie mai întâi sã vorbim puþin
despre alcãtuirea propriei noastre planete.
La numai câteva mii de metri de
suprafaþa Pãmântului, începe o parte a
lumii care este aproape necunoscutã ºtiinþei. Chiar dacã prin sateliþi ºi telescop
s-au cercetat cele mai îndepãrate pãrþi ale
sistemului nostru solar, adâncimea maximã pânã la care s-a forat pe Terra abia
dacã atinge 12 kilometri.
În 1864, scriitorul francez Jules Verne
descria interiorul Pãmântului ca pe un fantastic regat al întunericului.
Pe mãsurã ce apar noi tehnici de
mãsurare ºi analizã, oamenii de ºtiinþã
obþin din ce în ce mai mult informaþii
despre uriaºele forþe care acþioneazã în
interiorul planetei. Cum aratã însã cu adevãrat centrul Pãmântului?
Planeta Albastrã, a cincea ca dimensiune în sistemul nostru solar, are aproximativ 40 076 km în circumferinþã, 12 756 km
în diametru ºi o vechime estimatã la 4,6
miliarde de ani. Scoarþa Pãmântului însã
este comparativ mai recentã – are numai
500 milioane de ani. Din suprafaþa sa de
peste 510 100 000 km2 , aproximativ 71%
este acoperitã cu apã.
Pãmântul cântãreºte 5 972 de sextilione
de tone (adicã 5 792 urmat de 18 zerouri).
Pânã acum, am ajuns la o adâncime
de numai câþiva kilometri în strãfundurile
Pãmântului. Cea mai adâncã gaurã de
foraj din Germania, lângã Windischeschenbach, în nordul regiunii Palatine Superioare, mãsoarã exact 9 101 m
adâncime. Forajul a fost fãcut în zona de

contact dintre douã mari plãci continentale, folosind cea mai mare unitate de
foraj de uscat din lume. Recordul mondial însã este deþinut de o gaurã de foraj
din peninsula rusã Kola. Aceastã gaurã
depãºeºte cu puþin 12 km. Cum Pãmântul are peste 6 300 km de la suprafaþã la
nucleu, adâncimea acestor foraje este
mai puþin impresionantã decât ar pãrea
la prima vedere.
Sã presupunem însã cã vom putea
atinge cândva nucleul Pãmântului. Ce
ne putem aºtepta sã gãsim acolo?
Nucleul Pãmântului, foarte fierbinte,
este format aproape integral din fier.
Miezul central al nucleului este solid ºi
înconjurat de o suprafaþa exterioarã
lichidã. Nucleul este la rândul sãu înconjurat de mantaua inferioarã ºi cea superioarã – douã straturi de rocã fierbinþi, cu
densitãþi, temperaturi ºi compoziþii chimice variabile. Fiecare din aceste straturi
este separat de stratul urmãtor printr-o
zonã de tranziþie. Peste toate acestea se
aflã scoarþa Pãmântului, cu oceane ºi
continente. În comparaþie cu celelalte
straturi, scoarþa are o temperaturã
moderatã ºi pare subþire ca hârtia.
Scoarþa planetei este formatã din ºapte
plãci mari ºi peste 20 de plãci mai mici.
Fiecare placã este relativ rigidã, are o
grosime de pânã la 150 km ºi se aflã în
permanentã miºcare. În incandescenta
manta internã a Pãmântului existã
curenþi care alimenteazã ca un „ motor ”
scutul protector al Planetei noastre - ºi
anume câmpul magnetic ce înconjoarã
Pãmântul ºi are rolul de al proteja de furtunile solare ºi de razele ultraviolete care
altfel ne-ar „prãji” de vii. Dar lipsa acestui
scut protector duce la apariþia mai multor
fenomene nedorite care de obicei prevãd o inversiune ai polilor magnetici ai
Terrei. Se ºtie cã Planeta noastrã în
decursul timpului a mai trecut prin acest
fenomen.
În timpul ultimei inversiuni a polilor care
a avut loc acum aproximativ 790 de mii
de ani în urmã s-a arãtat cã locurile cele
mai apropiate de Ecuator au trecut
schimbarea la 180º în timp de aproximativ 2.000 de ani, în timp ce în regiunile
temperate acest fenomen a durat
aproximativ 10.000 de ani. ªi datele

culese de la celelalte trei inversãri ale
polilor magnetici, deasemenea susþin
ideea dependenþei acestui fenomen de
latitudine.

Efectele fenomenului de
inversare a polilor magnetici
Un lucru este cert, aproape toþi
cercetãtorii au ajuns la concluzia cã în
prezent Pãmântul se aflã în plin proces
de inversare a polilor magnetici. Dupã
îndelungi cercetãri s-a ajuns la concluzia
cã efectele acestui fenomen vor fi catastrofale, mai ales pentru o societate
supertehnologizatã ca cea din zilele de
azi, furtunile electromagnetice fiind cele
care ar putea da peste cap sistemele de
telecomunicaþii din întreaga lume.
Un alt efect ce ar putea fi pus pe
seama fenomenului de inversare a
polilor magnetici este creºterea alarmantã a temperaturi la nivel Global: radioactivitatea se va adaugã practic la influenþa
bioxidului de carbon ºi a monoxidului de
azot. Temperatura va creºte la sute de
grade Celsius, ca pe Venus.
Deasemenea un alt efect al acestui
fenomen este producerea aurorelor ºi în
alte zone decât polii tereºtri, semn cã
magnetismul terestru este puternic
dezechilibrat.
Efecte dramatice va aduce acest
fenomen ºi asupra animalelor ºi implicit a
omului. Unul dintre acestea este
înmulþirea cazurilor de cancer de piele în
zonele unde câmpul magetic este rarefiat, deoarece acesta ne protejeazã
împotriva razelor solare ºi a radiaþiilor
cosmice.
Un alt fenomen ciudat care este pus tot
pe seama inversãrii polilor magnetici este
dispariþia unor speci întregi de pãsãri,
cum ar fi: pelicani bruni din California de
Nord ºi a egretelor din California de Sud;
deoarece toate aceste pãsãri utilizeazã
pe post de “busolã” undele magentice.
Ce se va întâmpla cu Pãmântul dupã
acestastã nouã inversiune a polilor magnetici? Ce se va întãmpla cu viaþa de pe
aceastã Planetã? Acestea sunt numai douã
dintre multele întrebãri ce stau pe buzele
tuturor. Rãspunsurile însã numai timpul ni le
va da...
Nicoleta ÞIÞIRIGÃ
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Compania a creat un cip care
conþine opt lasere continue Raman
ce utilizeazã procesele silicon standard în locul unor matertiale ºi procese scumpe care sunt utilizate în
prezent pentru crearea laserelor.
Laserele emit o undã de luminã continuã, ce poate fi modelatã într-o
undã de impulsuri, care poate
reprezenta datele. Pãrþile optice mai
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ieftine nu doar cã pot conduce la
computere mai rapide, dar pot duce
ºi la crearea unor echipamente medicale mai putin scumpe ºi mai precise.
Deºi laserele silicon nu vor intra
pe piaþã mai repede de patru-cinci
ani, cipul ar trebui sã genereze
entuziasm ºi interes în industrie.
Elena si Maria DRAGOMIR

Sisteme informatice geografice
folosirea eficientã a informaþiilor geografice
Un Sistem Informatic Geografic,
prescurtat SIG sau GIS (Geographic
Information System) este un ansamblu
de persoane, echipamente, programe,
metode ºi norme având ca scop
culegerea, validarea, stocarea, analiza
si vizualizarea datelor geografice.
O datã geograficã sau "georeferinþã" (georeferenced data) este o caracteristicã a unui anumit obiect sau
fenomen din spaþiul terestru (denumirea unui oraº sau numãrul sau de
locuitori, limitele unui judeþ, înãlþimea
unui vârf de munte, traseul unui drum,
aria unei parcele, etc.).
Un Sistem Informatic Geografic
practic combinã straturi de informaþie
despre o locaþie pentru a oferi o
cunoaºtere mai clarã a acesteia. Ce
straturi de informaþie poþi combina
depinde de scopul analizei tale, în
cazul acestei lucrãri fiind vorba de construirea, dimensionarea, optimizarea,
testarea ºi corectarea unei reþele de
alimentare cu apã.
Informaþiile obþinute din faza de
vectorizare ºi introducere în programul
de analizã GIS pot fi exportate ºi
folosite în alte aplicaþii ce au nevoie de
date topografice. Sistemul GIS poate
cu uºurinþã manipula cantitãþi mari de
date, oferã posibilitatea efectuãrii
analizelor complexe asupra informaþiei
spaþiale, posibilitãþi avansate de
afiºare a rezultatelor analizelor sub
formã tabelarã sau de reprezentãri
cartografice complexe.
Din ce în ce mai mult aceste
metode imbricate, (model matematic
sistem informatic geografic) tind sã
acapareze sistemele de prognozã
simulare specifice domeniului mediului
si ingineriei sanitare. (modele de simulare curgere în reþea de apã potabilã,
apã
uzatã
(canalire-Programul
CANALIS sau INWATER), modele

simulare curgere apã subteranã , poluare apã subterana: Mod Flow, Visula
Mod Flow, Processing Mod Flow,
Aqua, FeFlow, Erma, GMS, modele de
simulare a poluãrii atmosferice Puff,
Mod Puff, modele de simulare a curgerii apelor de suprafaþã SMS, modele
hidrologice, MIke BAsin, etc). Aceste
modele au avantajul standardizãrii
fiºierelor de rulare, de input ºi output,
ºi o vizualizare eficientã ºi spectaculoasã a mãsurilor luate pentru decontaminare sau remediere.
Principala menire a SIG este
Analiza Spaþialã (AS) a datelor georeferenþiate ºi a variabilelor regionalizate. Mai simplu, se poate afirma cã un
SIG este un mediu informatic pentru
analiza spaþialã. Mediul informaþional
în care se realizeazã analiza spaþialã
este harta, alcãtuitã din layere ºi date.
Pentru efectuarea analizei spaþiale se
înþelege cã datele trebuie sã fie georeferenþiate ºi se deduce existenþa celorlalte funcþii SIG conexe: achiziþie,
editare, validare, stocare, prelucrare
primarã, vizualizare, afiºare. Modelarea spaþialã este privitã în acest caz
ca o analizã spaþialã specialã care are
ca rezultat scenariile spaþiale.
Analiza spaþialã trebuie sã
îndeplineascã simultan urmãtoarele
deziderate: examinarea ºi interpretarea datelor, obþinerea unui plus
de informaþie aparent ascunsã, evaluarea cantitativã ºi calitativã a entitãþilor,
proceselor ºi fenomenelor din spaþiul
analizat, sã ofere un sprijin concret în
vederea
unei decizii corecte.
Realizarea în practicã a analizei
spaþiale presupune utilizarea unor proceduri analitice, combinate cu: managementul bazei de date, analiza statisticã ºi geostatisticã a datelor, procesarea imaginilor, precum ºi cu elemente de cartografiere computerizatã.

Deosebit de importante pentru utilizarea SIG ºi efectuarea AS sunt
cunoºtinþele privind grafica computerizatã ºi specificul tehnologiei informaþionale în cadrul SIG. Astfel, Sistemul Informatic Geografic este vãzut
mai degrabã ca o ºtiinþã a informaþiei
spaþiale decât o tehnologie.
WATER

CAD

lucreazã

sub

AUTOCAD MAP dar datele pot fi
folosite ºi de alte sisteme GIS, de
exemplu ARCVIEW (un sistem GIS cu
mult mai multã popularitate si întindere ),
versiunea de WATER CAD lucreazã ºi
singur. Aplicaþia GIS putând sã fie portatã ºi pe INTERNET astfel asigurând
accesul pentru informare a consumatorilor ºi altor utilizatori interesaþi.
Sistemele Informatice Geografice
împreunã cu modelarea hidraulicã a
reþelelor corelatã cu implantarea unui
sistem SCADA în situ (pe conducte)
poate folosi la automatizarea ºi
supravegherea sistemelor complexe
de alimentare cu apã.
Acest mod de lucru mai are avantajul de a simula situaþii critice care pot
afecta utilizatorii reþelei de apã, dar nu
numai.
Modelul poate simula ºi calcula
doza remanentã de clor în reþea, doza
care constituie o caracteristicã importantã a apei potabile, valoarea ei foarte
micã ( >>0.2 mg/l) poate marca zone
cu pericol de contaminare ºi afectare a
sãnãtãþii consumatorilor din cauza
bolilor hidrice.
Nicolae BRANIªTE
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L ight A mplification by S timulated
E mision of R adiation = L A S E R

Dupã cum se ºtie, la începutul
celei de a doua jumãtãþi a secolului
trecut a apãrut o nouã sursã de
luminã, laserul, care ºi-a pus
amprenta asupra dezvoltãrii ºtiinþei ºi
tehnicii în deceniile care au urmat.
Laserul, ca ºi computerul, a devenit
unul dintre elementele definitorii ale
climatului ºtiinþific ºi tehnic al sfârºitului de secol ºi începutului de mileniu.
Dupã cum remarca academicianul
A. P. Aleksandrov „...orice puºti
cunoaºte acum cuvântul laser”. ªi
totuºi, ce este laserul? Prin ce este
interesant ºi util el? Unul dintre fondatorii ºtiinþei laserilor – electronicii
cuantice – academicianul N. G.
Basov, rãspunde la aceastã întrebare
astfel :”laserul este un dispozitiv în
care energia, de exempu termicã,
chimicã, electricã, se transformã în
energie a câmpului electromagnetic apare fasciculul laser”. Dispozitivele
cu care se obþin radiaþii electromagnetice coerente sunt maseul (în
domeniul microundelor) ºi laserul (în
domeniul optic: infraroºu, vizibil ºi
ultraviolet).

Laserul
Dispozitivul cu denumirea de LASER
(obþinutã din reunirea iniþialelor cuvintelor Light Amplification by Stimulated Emision of Radiation: amplificare de luminã prin emisie simulatã de
radiaþie) este sursa care realizeazã
emisia unei radiaþii infraroºii, vizibile
sau ultraviolet de cea mai mare
monocromaticitate posibilã.
Primele dispozitive laser au fost
construite în 1958 de N. C. Basov ºi A.
M. Prohovor (Rusia) ºi de C. H.
Townes (S. U. A.). Toþi trei au primit

premiul Nobel pentru Fizicã în 1964
datoritã acestor rezultate.
La noi în þarã cel care s-a ocupat
de acest important domeniu este Ion
Agârbiceanu, fizician, cercetator ºi
inventator în tehnica laserului ºi a
luminii polarizate. Sub conducerea
sa, pe linia cercetãrilor iniþiate în
domeniul amplificãrii cuantice a
luminii, a fost realizat, în 1962, primul
laser cu gaz (heliu-neon) cu radiaþie
infraroºie, dupã o concepþie originalã.
Prin focalizarea fasciculului luminos
produs de laser, foarte intens,
monocromatic, coerent, se obþin densitãþi enorme de radiaþie pe suprafeþe
foarte mici.
Invenþia lui Ion Agârbiceanu este
cu atât mai valoroasã, cu cât a fost
realizatã la scurt timp dupã inventarea
primului laser din lume (invenþie pionier), în anul 1960, de cãtre fizicianul
american Theodor Harold Maiman
Domenii dintre cele mai diferite ale
activitãþii umane, cum ar fi: chirurgia,
transmiterea informaþiei, tehnica militarã, astrofizica ºi-au rafinat metodele,
tehnicile, prin introducerea laserilor.
Astfel dispozitivele laser aduc
soluþii viabile marilor probleme pe
care le pune actuala etapã de dezvoltare
ºtiinþifico-tehnologicã
în
domeniile tehnologice industriale, în
cele ale energiei, comunicaþiilor,
sãnãtãþii etc., pãtrunzând în întreaga
structurã industrial-economicã a þãrilor
avansate ºtiinþific ºi tehnologic.
Datoritã acestui fapt, eforturile umane
ºi materiale care se fac pentru a dezvolta acest domeniu sunt indispensabile. Ca urmare a multiplelor aplicaþii
ale sale, laserul este numit „o
descoperire cu bãtaie lungã”.
Coerenþa, direcþionalitatea, puterea ºi puritatea spectralã sunt principalele calitãþi ale fasciculelor laser ºi
diversele aplicaþii ale fasciculelor laser
se bazeazã pe una sau pe alta dintre
aceste calitãþi.
De asemenea amintim cã dispozitivele laser au condus ºi conduc în
permanenþã la obþinerea de noi informaþii asupra structurii materiei. Astfel
în anul 1997 profesorul Steve Chu de
la Universitatea din Stanford, profesorul William Phillips de la Institutul de
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Tehnica manipulãrii maselor ºi ASELENIZAREA
500 de grame, care a fãcut deja o
serie de fotografii din spaþiu, atât ale
Pãmântului, cât ºi ale Lunii, dar ºi a
douã eclipse totale de Soare. "E un
moment extrem de important pentru explorarea sistemului nostru
solar. Toti europenii ar trebui sa fie
mândri de acest lucru. În spatiu
conditiile sunt dure si micutul
SMART-1 a trebuit sa se bata pentru a-si face drum prin radiatiile
puternice existente", a spus David
Southwood, director stiintific al ESA.

Standarde ºi Tehnologie din Maryland
ºi profesorul Claude Cohen-Tannodij
de la Laboratorul de Fizicã al ªcolii
Normale Superioare din Paris, au
primit premiul Nobel pentru Fizicã
pentru dezvoltarea metodelor de
rãcire ºi captare a atomilor cu raze
laser.
Multiplele aplicaþii ale laserelor,
existente în prezent ºi întrevãzute în
viitorul imediat ne îndreptãþesc sã
considerãm cã o datã cu descoperirea
laserilor, umanitatea a fãcut un mare
pas în evoluþia ºtiinþei ºi tehnicii.

Am mai fost pe acolo?

Tipuri de laseri
a)Laseri cu mediu activ solid
dielectric.
Mediul active îl reprezintã ionii, dispersaþi în concentraþie micã într-o
reþea cristalinã purã, fie în sticlã sau
plastic.
Exemple:
1 laser cu rubin care are λ=6943 A0;
2 laser cu sticlã dopatã cu neodim
λ=1,06 μm;
3 laser cu granaþi dopaþi cu neodim
λ=1,06 μm.
b)Laseri cu gaz.
1 Laseri cu gaz atomic ºi ionic care
funcþioneazã în regim continuu sau
regim de impulsuri, folosesc tranziþiile atomilor neutri ºi au λ=6328 A0.
2 Laseri cu gaz ionici pot fi laseri cu
argon ionizat λ=4880 A0,laser cu HeCd λ=4416 A0.
3 Laseri moleculari λ=10,59 μm, au
puterea de ieºire de 100-200 kW în
current continuu timp de 12 s; 60kW
în timp de 12 minute; au randament
de 10-35% în practicã.
c)Laseri cu mediu activ lichid.
Frecvanþa lor de lucru poate sã
varieze în domeniide 600-1000 A0,
funcþionarea în regim de impulsuri
este de sute de kW,durata unui impuls
fiind de 10-8 s.
d)Laseri cu conductori.
Cel mai des întalnit este cel cu
cristal de arseniurã de galiu (Ga-As)
0
care are λ=(4800-9040)A .
e)Laseri chimici.
La aceºtia efectul laser se obþine
direct din reacþia gazelor care intr? în
amestec. Energia care serveºte pentru a produce radiaþia laser este
furnizat? de o reacþie chimicã.

PAGINA DE ªTIINÞÃ

Voiaj in jurul lunii
Dupã 35 de ani de la "istorica aselenizare" a echipajului misiunii Apollo
11, iatã cã Europa doreºte sã aibã
propria ei aventurã lunarã, de data
asta cu o misiune dacã nu mai puþin
ambiþioasã, cel puþin mai adevãratã
ºi mai consistentã.
Cam cu un an în urmã, Agenþia
Spaþialã Europeanã (ESA) a lansat
propria ei sonda cosmica lunara care
urma sa se plaseze pe o orbita a
satelitului nostru natural, lucru care
s-a reuºit recent. SMART-1, cum se
numeºte sonda lunarã europeanã,
s-a înscris recent pe orbita lunarã, la
13 luni dupã lansarea ei cu ajutorul
unei rachete Ariane 5, ºi urmeazã sã
cartografieze topografia Lunii ºi compoziþia ei mineralogicã. ESA
considerã aceastã misiune nu doar o
reuºitã, ci ºi un pas înainte, de mare
importanþã, spre realizarea viitoarelor
misiuni interplanetare care vor utiliza
motoarele ionice.
Conform spuselor lui Giuseppe
Racca, directorul misiunii, manevrele
executate de SMART-1 pentru a
trece de la o orbitã geostaþionarã la o
orbitã planetarã "au fost extraordinar de complexe", aceastã reuºitã
fiind "o uriaºã premierã în materie
de dinamicã a unui zbor spaþial".
SMART-1 se aflã acum la o distanþã
de 5.000 km de suprafaþa Lunii, dar
sistemul ei de propulsie helioelectric
(motorul ionic) va executa câteva
manevre pentru stabilizarea progresivã a sondei pe orbita ei finalã de
lucru, pe care aceasta o va atinge la
mijlocul lunii ianuarie. Atunci,

SMART1, care se va afla pe o orbitã elipticã
polarã cuprinsã între 300 km (deasupra polului sud al Lunii) ºi 3.000 km
(polul nord) îºi va începe practic misiunea ei ºtiinþificã pe o duratã prevazutã de ºase luni. Bernard Foing,
directorul ºtiinþific al misiunii: "Luna
este martorul nostru cel mai
important în privinþa condiþiilor
care au existat pe Terra atunci
când a apãrut viaþa. ªi ca fiicã a
Terrei, Luna deþine cheia pentru a
ne înþelege originile". Plasarea pe
orbita lunarã a sondei SMART-1 a
marcat sfârºitul secþiunii tehnologice
a misiunii: aceasta a permis Europei
sã testeze sistemul de propulsie ionicã în timpul lungii traiectorii în spiralã
pe care SMART-1 a efectuat-o între
Pãmânt ºi Lunã, pe o distanþã totalã
de 84 milioane kilometri, o distanþã
comparabilã cu zborul unei misiuni
interplanetare. "Este pentru prima
oara când un vehicul spaþial cu
propulsie electricã efectueazã
manevre de asistenþã gravitaþionalã, exploatând atracþia exercitatã
de Lunã" a declarat Octavio Camino,
ºeful controlului la sol al misiunii, din
Darmstadt (Germania). Echipa misiunii lui SMART-1 a mai fãcut ºi unele
teste de comunicare în spaþiul îndepãrtat, motivul fiind dorinþa de a
încerca transmisii radio pe frecvenþe
mult mai ridicate decât cele
tradiþionale. De asemenea, pregãtite
special pentru partea ºtiinþificã a misiunii, au fost testate în timpul drumului cãtre Lunã ºi cele 4 instrumente
miniaturizate, pentru prima oarã în
spaþiu: e vorba în special de camera
de luat vederi AMIE, în greutate de

Nu ºtiu de ce, dar din declaraþiile oficiale prezentate mai sus, ºi dincolo
de observaþiile tehnice, rãzbat niºte
sãgeþi polemice la adresa "misiunilor lunare" americane Apollo. Azi
se ºtie cã o mulþime de "realizãri
americane" ale acelor vremuri
întunecate ale Rãzboiului Rece erau
simple mediatizãri propagandistice
menite sã intoxice inamicul principal
(URSS) cu tot felul de proiecte militare (tehnicã valabilã ºi azi, în condiþii
schimbate). Una dintre acestea a fost
ºi "cucerirea Lunii" de cãtre echipajele misiunii Apollo, proiect lansat de
preºedintele Kennedy. Din 1969
pânã în 1972, se zice, grupuri de câte
trei astronauþi (sau "astroNUþi" cum
sunt numiþi în SUA) au poposit pe
suprafaþa Lunii, executând miºcãri de
balet în vãzul unor camere de luat
vederi. Sovieticii, la rândul lor, mai
rezervaþi, s-au lãudat ca au trimis
doar un "lunahod" pe Luna. Toate
inconsecvenþele apãrute în fotografiile oficiale din vremea "aselenizãrilor", observate de-a lungul
anilor de cei care desfid propaganda
oficialã, au fost respinse de NASA.
Acum, cu ocazia misiunii SMART-1,
revin în discuþie probleme legate de
radiaþiile fatale din spaþiu, care ar fi
omorât cu siguranþã astronauþii de pe
Lunã, de premiere tehnologice care
de-abia acum sunt posibile. Toate
acestea conduc la ideea cã în anii 60
nu existau posibilitãþi tehnologice
pentru realizarea unui zbor spre
Lunã, cu atât mai puþin cu oameni la
bord, ºi, prin urmare, aselenizarea a
putut fi doar un frumos film,
best-seller pentru perioada fierbinte a
rãzboiului rece. Ca dovadã cã acum,
preºedintele Bush a lansat sfidarea
mondialã: SUA o sã fie pe Lunã, cu
oameni, pânã în 2020. La ce bun,
dacã ar mai fi fost o datã, în urmã cu
50 de ani?
Victor POPESCU
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Procesele care
guverneazã evoluþia
Universului

Naºterea ºi
evoluþia unei stele
O stea se formeazã dintr-un nor
de materie interstelarã care se comprimã pânã la faza în care intervin
procese termonucleare în cadrul
cãrora hidrogenul se transformã în
heliu. Sub acþiunea forþei gravitaþionale, particulele de materie se
atrag formând aglomerãri. În centrul
unui asemenea nor concentrat de
materie cosmicã se formeazã pânã la
urmã un miez în rotaþie, care, pe
mãsurã ce devine mai mare, atrage
tot mai multe particule de materie
spre sine (efectul ''bulgãre de
zãpadã''). În timp ce miezul central
creºte într-un ritm uriaº, presiunea ºi
temperatura ating valori tot mai mari,
pânã ajung la limitele de la care se
declanºeazã transformãri la nivel
atomic. Materia interstelarã este compusã în cea mai mare parte din hidrogen ºi acesta va constitui combustibilul viitoarei stele.
Temperaturile din miez determinã
procese de fuziune: patru protoni
(nuclee ale atomilor de hidrogen)
fuzioneazã, formând un atom de
heliu.
Prin aceastã reacþie se elibereazã
mari cantitãþi de energie sub formã de
radiaþii, inclusiv luminã. Ele strãbat
materia stelarã spre suprafaþã ºi sunt
apoi emise în spaþiu. La asemenea
temperaturi se poate ajunge doar
atunci când cantitatea de materie
aglomeratã este suficient de mare;
dacã masa acumulatã este inferioarã,
obiectul astronomic respectiv nu va
ajunge niciodatã o stea, ci va strãbate
Universul doar ca un corp întunecat.
În cazul unei stele, cu cât este mai
mare temperatura, cu atât reacþiile
nucleare se produc mai rapid. De
îndatã însã ce rezervele de com-

bustibil încep sã scadã,
se reduce concomitent ºi
degajarea de energie iar
forþele
gravitaþionale
devin
preponderente.
Datoritã dezechilibrului
dintre forþe, dimensiunile stelei se
restrâng tot mai
mult, nucleul ei
devenind tot mai comprimat. Acest
proces ridicã, la rândul lui, din nou
temperatura, ºi din nou sunt
declanºate procesele de fuziune, iar
presiunea radiaþiilor împinge masele
de gaze spre exterior - pânã când
reacþia atomicã slãbeºte ºi procesul
se repetã. O stea nou-nãscutã se
dilatã de mai multe ori pânã când se
realizeazã un echilibru între emisia de
energie de la suprafaþa stelei ºi producerea de energie în interior.
La început, masa stelei este compusã, în principal, din hidrogen, care
este ºi combustibilul nuclear de bazã.
La un moment dat însã tot hidrogenul
din vecinãtatea nucleului s-a transformat în heliu prin fuziune. Forþa de
graviþatie comprimã tot mai mult
steaua ºi concentreazã astfel materia, acest proces determinând la rândul sãu o mare creºtere a presiunii ºi
temperaturii. La 50 milioane grade C
heliul se ''aprinde'' ºi degajã noi cantitãti de energie. Nucleele de heliu
fuzioneazã prin intermediul anumitor
nuclee intermediare, formând nuclee
de carbon. Se formeazã elemente tot
mai grele, pânã când, în final toatã
materia transformabilã devine fier
(presupunând existenþa în permanenþã a unor temperaturi suficient de
ridicate). Nucleele de fier nu mai intrã
în procese de fuziune - moment
foarte important în evoluþia stelei.
Viaþa unei stele este invers proporþionalã cu mãrimea sa. Cu cât
steaua este mai mare cu atat procesele nucleare sunt mai violente ºi
combustibilul astrului se terminã mai
repede. O stea de tipul Soarelui are o
duratã de viaþã de circa 10 miliarde
de ani. O stea cu o masa de 10 ori
mai mare ca a lui are însã o duratã a
vieþii de numai 100 milioane ani.
Evoluþia unei stele depinde de
masa ei. Aºtrii cu dimensiuni de pânã
la 2.5 ori masa Soarelui se comportã

asemãnãtor. Când rezervele de hidrogen se epuizeazã, heliul începe sã ia
parte la reacþiile de fuziune. Steaua
astfel renãscutã este de o sutã de ori
mai puternicã decât înainte ºi începe
sã se dilate sub presiunea gazelor.
Steaua în expansiune radiazã puternic în banda roºie a spectrului, motiv
pentru care astronomii au botezat-o
''uriaºa roºie''; acest fapt aratã cã
acum suprafaþa acestei stele este mai
rece decât cele ale stelelor obiºnuite.
Astrul pierde cantitãþi imense de
energie sub formã de radiaþie ºi combustibilul este pe sfârºite. Dupã
epuizarea totalã a acestuia, steaua
începe sã se contracte, deoarece nu
mai existã presiune care sã contracareze forþa gravitaþionalã. Emisia
de energie continuã din cauza contracþiei progresive.
Electronii, care împreunã cu
nucleele atomice formeazã plasma
din care este alcãtuitã steaua, se
supun principiului de excluziune al lui
Pauli: doi electroni cu aceleaºi
numere cuantice nu pot exista într-un
singur atom. În cazul unei temperaturi
joase ºi al unei densitãþi mari, mulþi
electroni din aceeaºi unitate de spaþiu
au viteze egale. Ei se resping ºi
determinã presiunea gazului
electronic. Aceastã stare poartã
numele de degenerare.
Presiunea parþialã a gazului electronic degenerat împiedicã comprimarea în continuare a stelei chiar ºi
atunci când ea s-a rãcit complet.
Rezultatul tuturor acestor procese
este o ministea supradensã,numitã
''piticã albã''. Ea reflectã o luminã albalbãstruie ºi uneori poate fi înconjuratã de o nebuloasã inelara strãlucitoare (o micã parte a înveliºului stelar
care la comprimarea uriaºei roºii a
fost respinsã). Reacþiile nucleare
odatã încheiate, pitica albã se rãceºte
treptat de-a lungul a miliarde de ani,
devenind tot mai întunecoasã,ºi pânã
la urmã invizibilã.
Prima piticã albã descoperitã a
fost Sirius B în constelaþia Câinele
Mare. Densitate foarte mare a acesteia se explicã prin deposedarea
atomilor de înveliºul lor de electroni
care ocupã mult spaþiu, rãmânând lipiþi unul de altul, nucleu lânga nucleu. (...)
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Evoluþia stelelor
cu masa mai mare
decat masa
Soarelui
Pentru stelele cu masã mare,
gravitaþia,în cursul procesului de
rãcire, atinge valori atât de mari încât
presiunea gazului electronic degenerat nu mai este suficientã pentru
crearea unei stãri de echilibru. În
acest fel steaua devine instabilã.
Straturile ei exterioare încep sã se
prabuºeascã spre interiorul stelei.
Încep sã se producã reacþii prin care
este absorbitã energie. Protonii din
nucleele atomice atrag electronii,
devenind neutroni. Nucleele complexe se sparg; apar particule elementare care în condiþii normale s-ar
dezintegra de îndatã, dar care, în
cadrul substanþei stelare superdense, sunt împiedicate sã o facã.
Odatã intervenitã instabilitatea,
substanþa respectivã atinge într-o
zecime de secundã densitatea nucleului atomic, adicã 100 de miliarde
kg/cm2. Dacã masa astrului nu
depãºeºte de mai mult de douã ori
masa Soarelui, compresia se opreºte
de îndatã ce s-a atins aceastã densitate. Steaua devine foarte micã,
diametrul ei nedepãºind 10-30 km.
Acest stadiu de evoluþie poartã
numele de stea neutronicã.

Stelele cu masa mult mai mare
decât Soarele devin instabile în timpul procesului de comprimare,
declansându-se reacþii în lanþ care au
ca rezultat explozia astrului. Procesul
poartã numele de supernovã.
Explozia dureazã câteva luni, timp în
care steaua muribundã strãluceºte
mai puternic decât galaxii întregi,
fiind vizibilã uneori ºi în timpul zilei.
Novele ºi supernovele sunt cele mai
violente procese care au loc în
spaþiu.
Supernovele sunt importante pentru cã în cadrul lor se formeazã elementele chimice mai grele decât
fierul. Pe de altã parte, unda de ºoc a
supernovei care intersecteazã un nor
de materie interstelarã poate da
impulsul necesar procesului de condensare. Astfel, moartea unei stele
poate da naºtere uneia noi.
Existã o teorie pentru stelele cu
masa de peste 100 mase solare care
presupune cã în timpul colapsului
forþa gravitaþionalã atinge valori
imense care provoacã prãbuºirea
stelei în ea însãºi. Astfel toatã masa
stelei este redusã la un punct iar
gravitaþia este atât de mare încât nici
fotonii nu mai pot scãpa atracþiei
gravitaþionale. Se formeazã în acest
mod o gaurã neagrã, stea care se
manifestã doar prin câmp gravitaþional ºi moment cinetic. Acest
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model teoretic câºtigã tot mai mult

teren în ultima vreme ºi este folosit

pentru explicarea unor anomalii

observate. Încã nu a fost detectatã

nici o gaurã neagrã dar rezultatul

negativ se poate explica prin lipsa

emisiei de radiaþie electromagneticã

a fostei stele.

Gãurile negre, quasarii, pulsarii,

antimateria ºi clarificarea Big-Ban-

gului sunt direcþiile majore din

astrofizica modernã.

Denis NEGREA

“Venient annis, saecula seris, Lucius Annaeus Seneca
Quibus Oceanus vincula rerum
Consilier imperial sub Caligula ºi sub Nero. Se
Laxet et ingens pateat tellus Senator,
sinucide la 19 aprilie 65 e.n din ordinul lui Nero care îl
Tiphysque novos detegat orbes bãnuia de implicare într-o conspiraþie împotriva sa.
Nec sit terries ultima Thule.”
"Medea" - Seneca
“În vreme îndepãrtatã va veni un timp când Oceanul va dezvãlui lanþul evenimentelor ºi atotputernicul
Pãmânt va fi revelat, iar Tiphys (aici cu sensul de “exploratorul universal”) va descoperii noi lumi ºi Pãmântul nu
va mai cunoaºte nici o limitã a explorãrii.“
Îmi tot repet pasajul acesta la nesfarºit ºi nu-mi dau seama de ce-mi sunã atât de apocaliptic ºi îndepãrtat. Cu siguranþã cã în 2.000 de ani omenirea a fãcut descoperiri uimitoare în aproape toate domeniile ºtiinþei de la filozofie la
matematicã, fizicã, medicinã etc. Dar care este scopul exploatorului universal care a dezlegat lanþul evenimentelor ºi a
atins limita explorãrii?...nici unul! Ne îndreptãm, deci, spre nimicnicia punctului de unde am plecat. Nu m-ar supãra asta
prea mult dacã nu m-aº întreba de unde vine tendinþa omului, ºi a oricãrui sistem în general, de a parcurge acest ciclu
de cunoaºtere? O întrebare rumegatã la nesfârºit mã roade ca o durere surdã: de ce vrea exploratorul sã nãscoceascã
un gând, un singur gând, ce-ar face Universul þãndãri?...este adevãrat cã-i mai uºor de sfãrâmat un atom decât o
prejudecatã iar atuul aparent al oamenilor este existenþa consolãrii în afecte, însã omul rãmâne între timp drumul cel
mai scurt între viaþã ºi moarte.
...ºi totuºi, un gânditor n-ar trebui sã se contrazicã mai mult decât viaþa.
Denis NEGREA

