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CÃLÃTORII LUNGI ºI PARTENERI BOGAÞI
În acest an, drumurile scurte vor dispãrea aproape cu totul, în favoarea celor
lungi. Pânã în octombrie, partenerii dv. vã susþin necondiþionat, poate ºi pentru cã
dispun de mijloace ºi fonduri considerabile. Pagubele pe care le vor avea aceºtia
le veþi suporta împreunã, dar situaþia nu vi se va pãrea supãrãtoare, deoarece ºi
câºtigurile se vor împãrþi echitabil. Activitatea va fi atât de intensã, întregul interval, încât veþi uita cã mai existã pe lume ºi relaxare, distracþie etc.
VENITURI CONSTANTE
Relaþiile parteneriale sunt benefice pânã la sfârºitul anului. Sunteþi ajutat în cariera, însã vi se pare tot timpul cã sunteþi defavorizat. Veniturile sunt constante ºi
vã asigurã resursele necesare pentru rezolvarea problemelor legate de casã ºi
familie. Vã dedicaþi întru totul carierei, încercând sã dovediþi cã sunteþi omul
potrivit la locul potrivit. Speranþa dv. secretã de a obþine o promovare ºi, implicit,
venituri mai mari nu se va putea realiza. La sfârºitul anului, partenerul de viaþã
este prosper ºi vã "sponsorizeazã".
MUNCÃ MULTÃ
Ca ºi în anul precedent, aveþi multe contracte ºi obþineti ºansa unei supravieþuiri
decente prin muncã multã. Nu mai aveþi timp pentru vizite, cãlãtorii sau vacanþe,
nu aveþi timp pentru prieteni, iar toate acestea vã întristeazã. Chiar dacã primiþi
invitaþii avantajoase ºi atrãgãtoare pentru un sejur în strãinãtate, nu aveþi cum sã
le onoraþi, fiind legat efectiv de munca de zi cu zi. Întregul interval, relaþiile colegiale ºi cele profesionale în general sunt favorizate, dar nu pot suplini comunicarea amicalã, fãrã de care credeaþi cã nu puteþi trãi.
AVARIÞIE ºI EXPATRIERE
Veþi învãþa cum sã faceþi economii ºi cum sã vã organizaþi resursele pentru a
obþine numai beneficii. Oricât de mulþi bani aþi câºtiga, vi se va pãrea cã sunteþi
în pericol sã vã pierdeþi independenþa financiarã. Chiar dacã veþi fi adesea considerat avar, veþi continua sã fiþi suspicios în preajma celor care cheltuiesc fãrã
rost. Cei mai mulþi vor fi gata sã-ºi schimbe natura profesiei în orice moment pentru a scãpa de greutaþi. Primele luni din an îi vor duce peste hotare, cu speranþa
secretã cã vor da lovitura, numai cã rezultatul s-ar putea sã fie unul nedorit.
ªANSE AMÂNATE
Foarte serioºi ºi intransigenþi, aceºti nativi vor prefera sã munceascã împreunã cu
familia sau chiar în incinta propriei locuinþe. Nu vor avea goluri de "producþie" constructorii, arhitecþii ºi antreprenorii de pompe funebre ºi, deci, nu vor înregistra
nici perioade fãrã câºtiguri financiare. Este posibil ca unele cadre didactice sã
câºtige mai mult din activitãþile adiacente, favorizate fiind de viitoarele decizii ministeriale. La sfârºitul anului, vor înregistra ºanse noi, prin care vor stabiliza balanþa bugetului personal.
PARTENERI IMPREVIZIBILI
Trebuie menþinute cu orice preþ relaþiile cu rudele ºi prietenii, mai ales cã
partenerii de "afaceri" sunt foarte imprevizibili. Arhitecþii, edilii ºi constructorii vor
avea la începutul anului contracte extrem de avantajoase cu firme strãine.
Ulterior, doar arhitecþii vor menþine relaþiile cu partenerii strãini. Veniturile sunt
ciclice ºi nu acoperã toate proiectele pe care le aveþi. Lunile februarie, august ºi
noiembrie sunt cele mai norocoase. Datoriile se vor strânge în continuare din
cauza unor parteneri.
CONTRACTE CONTINUE
Dacã, la începutul anului, aceºti nativi au impresia cã muncesc din greu doar pentru achitarea datoriilor, ulterior (începând cu luna martie) vor considera cã primesc bani nemeritaþi, cã efortul este minim, cã sunt norocoºi. Se vor întelege mai
bine cu rudele ºi prietenii dupã ce îºi vor achita toate datoriile. Întregul an, vor
beneficia de ºanse, sub forma unor contracte verbale, care apar pe neaºteptate,
în cele mai bizare momente. Cei mai prosperi vor fi chirurgii, juristii ºi arhitectii.
CÃLÃTORII "PERICULOASE"
Începeþi anul printr-o campanie de cheltuieli, care aproape vã desfiinþeazã bugetul planificat. Cele mai periculoase situaþii financiare vor apãrea pentru cei care
fac deplasãri lungi în ianuarie. Cei mai mulþi doresc, pe parcursul acestui an, sã
se mute în altã locuinþa ori sã facã multiple îmbunãtãþiri celei pe care o deþin. În
general, câºtigurile rãmân la un nivel satisfãcãtor, dar "vârful" se va atinge de abia
în luna octombrie. Pentru scurt timp, în luna aprilie, partenerul de cuplu va contribui mai mult la investiþii.
PROTECTORI-CENZORI
Este bine sã vã faceþi rezerve ºi sã fiþi mai putin altruiºti, pentru cã plafonul financiar pe care îl veþi atinge în luna ianuarie, nu va mai aparea decât la sfarºitul lunii
octombrie. Veþi avea în continuare protectori influenþi ºi bogaþi, care vã vor ajuta
în toate felurile, mai puþin în sectorul financiar. Luna februarie va deveni un dezastru insurmontabil, dacã nu strângeþi baierile pungii. În luna august, este posibil
sã aparã o promovare ori un post mai bun.
NOROC CHIOR
Întregul interval, sectorul financiar va fi caracterizat de câºtiguri multiple, imprevizibile, care vor fi cheltuite într-o manierã prea puþin eficientã. Majoritatea banilor vor proveni de la serviciu, însã vor mai exista ºi alte surse. Capricornii vor
avea momente de inspiraþie care le vor aduce fie o situaþie financiarã ieºitã din
comun, fie un faliment total. În aceste condiþii, este de preferat sã fie multumiþi de
câºtigurile "normale", fãrã riscuri. Oricum, din luna octombrie, vor fi promovaþi.
STIPENDII SALVATOARE
Cu toate cã par a ºti foarte bine ce fac pentru a obþine venituri mari, Vãrsãtorii au
mulþi duºmani în primele luni ale anului ºi se bazeazã prea mult pe inspiraþie. Unii
primesc stipendii salvatoare prin câºtigarea unor procese, alþii primesc moºteniri
ori ajutoare de la pãrinþi, dar cei mai mulþi nu se pot baza decât pe propria muncã
ºi inspiraþie. Luna martie va fi cea mai seninã din punct de vedere financiar pentru aceºti nativi.
PARTENERI PROSPERI
Foarte inspiraþi la începutul anului, nativii din Peºti nu se pot lãuda în acest an cã
au ºanse deosebite sau cã norocul îi viziteazã des. O categorie aparte o reprezintã cei care sunt înrolaþi în armatã. Lunile cele mai favorabile din punct de
vedere financiar sunt aprilie ºi iunie. Pânã în luna octombrie, toþi au parteneri
prosperi ºi influenþi care nu pregetã sã-i ajute, numai cã Peºtii preferã sã se vaite,
fãrã sã cearã sprijinul celor apropiaþi.
Raluca NIÞÃ
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ISTORIA FIZICII

MICHAEL FARADAY
Un om a cãrui viaþã este
demnã de un mare fizician

F

ARADAY, prin dãruirea uimitoare de care a dat dovadã
pentru fizicã ºi chimie precum ºi
prin calitãþile sale extraordinare
ca om, este cel mai bun exemplu
al unui om de ºtiinþã. Michael
Faraday a fost farã îndoialã una
din cele mai strãlucite minþi
ºtiinþifice ale umanitãþii.
Michael Faraday s-a nãscut pe 22 septembrie
1791 la Newinton, nu departe de Londra în familia unui fierar sãrac. Nu a putut sã-l dea la ºcoalã,
astfel încât atunci când a împlinit vârsta de 13 ani
a fost trimis ca ucenic la un librar ºi legãtor de cãrþi.
Mai târziu a împãrþit ziare, apoi a învãþat meseria
de legãtor. Lucrând cu cãrþile, citea foarte mult ºi
se simþea atras în mod special de cãrþile de ºtiinþã
popularizatã. Unul dintre clienþi i-a dat posibilitatea
sã asiste la câteva din prelegerile chimistului Sir
Humphry Davy de la Institutul Regal.
În 1812 îºi terminã ucenicia ºi tânãrul Faraday
s-a hotãrât sã se dedice ºtiinþei. A reuºit sã obþinã
un loc la Institutul Regal, chiar la Davy, unde a

început ca ajutor de laborant având în grijã spãlatul sticlãriei.
În anul 1815 se întoarce dintr-o cãlãtorie prin
Europa, unde îl însoþise pe Davy, ºi începe sã
ajute la realizarea experienþelor în chimie. Are în
curând rezultate remarcabile: a obþinut doi
compuºi de clor ºi carbon, îl interesa ºi studiul
acusticii ºi pregãtea experienþele pentru
prelegerile þinute la Royal Society, la care asista
întotdeauna. Au urmat zece ani de activitate ºtiinþificã asiduã ºi grea în care, împreunã cu Davy a
efectuat experienþe de lichefiere a gazelor lucrãri
în domeniul aliajelor oþelului, ºi studii temeinice la
fabricarea unor noi tipuri de lentile.
În anul 1824 Faraday a fost ales membru al
Societãþii Regale din Londra ºi, un an mai târziu a
descoperit benzenul, care a devenit curând unul
dintre cele mai importante hidrocarburi. În acelaºi
an a devenit director al Laboratorului Institutului
Regal, apoi profesor de chimie ºi dupã trecerea în
nefiinþã a lui Davy, urmaºul lui.
Anul 1831 a adus o importantã descoperire a
lui Faraday, ºi anume: fenomenul electroinducþiei
magnetice, care reprezenta de fapt, încununarea
unei runde de zece ani de cercetãri. Descoperirea
inducþiei electromagnetice a stat la baza dezvoltãrii ulterioare a electrotehnicii, iar Faraday a
publicat aceastã lucrare ca primã parte din seria
de lucrãri intitulate “Cercetãri experimentale în
domeniul curentului electric”. Aceasta a cuprins 30
de serii ºi 3.000 de paragrafe în care erau expuse
majoritatea lucrãrilor lui ºtiinþifice. Între timp
Faraday s-a dedicat studiului efectelor chimice a
curentului electric.
În anul 1833 a descoperit douã legi referitoare

la consecinþele curentului electric, legi care ulterior
au primit numele lui. Experienþele ºi observaþiile
alternau cu noile descoperiri. Faraday a fost primul
care a explicat corect apariþia tensiunii electromotoare în elementul galvanic, a demonstrat existenþa autoinducþiei ºi a introdus în fizicã noþiunea
de “câmp” cu ajutorul cãruia a explicat fenomenele electrice ºi magnetice. A mai studiat ºi
influenþa diferitelor substanþe asupra consecinþelor
ºi efectelor electrice ºi a denumit substanþele care
aveau capacitatea de a transmite efectele de
inducþie - dielectrice.
Dupã o perioadã de succese deosebite, dar ºi
de muncã istovitoare, a început sã aibã neplãceri
cu sãnãtatea. Dupã un sejur mai prelungit în Alpi
s-a restabilit atât de bine, încât în anul 1845 s-a
putut reîntoarce la experienþele sale. Chiar în
acelaºi an a descoperit diamagnetismul. În ultimii
ani ai activitãþii sale ºtiinþifice, Faraday s-a ocupat
de studierea liniilor de forþã magnetice, care se
formeazã în jurul curentului electric ºi al magneþilor
ºi de alte fenomene legate de acþiunea forþelor
electrice ºi magnetice.
Faraday nu a uitat niciodatã cum îºi începuse
cariera ºi a redactat cu plãcere, toatã viaþa
prelegeri de ºtiinþã popularizatã. Nu a fost uitat nici
de tineri, cãrora le-a dedicat o carte foarte apreciatã: Istoria chimicã a lumânãrii. În anul 1858,
Faraday îºi ia rãmas bun de la Institutul Regal ºi
se stabileºte în Hampton Court, nu departe de
Londra, într-o casã dãruitã de Reginã. Se plângea
cã începe sã-l lase memoria. Toatã viaþa a avut o
cãsnicie fericitã, deºi fãrã copii. A plecat la 24
august 1867, la Hampton Court.

Rãzvan MARINESCU

ARHIMEDE: Fizicianul Greciei Antice
În matematica purã a anticipat multe din
descoperirile ºtiintei moderne, cum ar fi calculul
integral, prin studiile sale asupra ariilor ºi a volumelor corpurilor rotunde solide ºi a ariilor figurilor
plane. A demonstrat cã volumul unei sferei reprezintã douã treimi din volumul unui cilindru circumscris acelei sfere.
În mecanicã, Arhimede a definit principiul
parghiei ºi a inventat scripetele compus. Cât timp
a stat în Egipt a inventat pompa hidraulicã pentru
a se putea ridica apa de la de la un nivel inferior la
unul superior. Este cunoscut pentru cã a
descoperit legea hidrostaticii, numitã ºi principiul
lui Arhimede. Se crede cã Arhimede a descoperit
acest principiu când a intrat în cada de baie ºi a
vãzut nivelul apei care creºtea.
Arhimede ºi-a petrecut cea mai mare parte a
timpului în Siracusa - Sicilia.
Aici ºi-a dedicat întreaga viaþã cercetãrilor ºi
experimentelor. Siracusa era o colonie greceascã
a oraºului Corint ºi era un oraº greu de cucerit
datoritã poziþiei sale naturale deosebite. În timpul
cuceririi Siciliei de cãtre romani câteva din invenþiile lui Arhimede au fost folosite în apãrarea
Siracusei. Printre aceste invenþii se numara catapulta ºi un sistem de oglinzi care reflecta razele

soarelui pentru a incendia corabiile inamice.
Dupã capturarea Siracusei, în timpul celui deal Doilea Razboi Punic, printr-o strategie care consta în a cuceri cartier dupã cartier ºi prin trãdarea
unui prefect al cetãþii, Arhimede a fost ucis, în 212
î.e.n., de cãtre un soldat care l-a gãsit desenând
figuri geometrice pe nisip. Arhimede era aºa de
atent la calculele sale, încat atunci când l-a vãzut
pe soldat i-a spus : ‘Noli turbare meos circulos!” “Nu-mi strica cercurile!” Soldatul nu a ºtiut cine
este cel pe care l-a ucis. Conducãtorul romanilor,
Marcellus, îndurerat de aceasta veste s-a îngrijit
de înmormântarea lui Arhimede.
Titus Livius, povesteºte în scrierile sale
despre Arhimede, astfel: “La Syracusa se afla acel
om fãrã seamãn, …, cercetator al cerului,
cunoscãtor al stelelor, inventator neântrecut, constructor de maºini de rãzboi, capabil, prin geniul
sãu de om de ºtiinþã în slujba apãrãrii patriei, sã
zãdãrnicescã efortul a mii de romani”.
Câteva din descoperirile sale din domeniul
matematicii ºi al mecanicii s-au pãstrat: “Mãsurarea cercului” (aproximarea raþionalã a lui pi),
“Sfera ºi cilindrul”, “Corpurile care plutesc” (principiu ce stã la baza Legii Hidrostaticii) ºi “Spirale”.

Mihai TONEA

IF ?! - M AI 2005

11/12

ETERNITA
ETERNITATE ºI MORALÃ
Îmbrãcãmintea ne împrumutã o superioritate artificialã asupra
timpului. Cum o sã fi muritor, cu o pãlãrie pe cap ºi o cravatã la
gât? Hainele au creat mai multe iluzii ca religiile.
Omul este drumul cel mai scurt între viaþã ºi moarte.
Nu adori femeia, ci ceea ce eºti prin ea. Un cult necesar pentru a evita narcisismul.
Obosit de individuaþie, aº vrea sã mã
odihnesc de mine. Putea-voi sã-mi sfãrâm
gândurile de propria mea umbrã?
Dracii de-ar gusta din amarul sângelui
ar înnebuni de tristeþe. ªi el circulã
prin vine în bunãvoie… Parcã se
dezgheaþã lacrimi în el, într-un
oftat prelung ºi îndepãrtat. Cinemi va fi plâns în sânge?
Cine sã te vindece de tine? O
tânarã fatã? Dar cine-i dornic pânã la jertfã, ca sã-þi
preia melancolia? Ce
suflet pur, dornic de vis
ºi nefericire, sã sencumete la o
povarã ce n-o
presimte? ªi-ai

Melancolia? A fi îngropat de viu în agonia
unui trandafir.
Parfumul e istoria unei flori, precum spiritul
a unui individ.
Cunoaºterea ucide eroarea vitalã a
iubirii, iar raþiunea construieºte viaþa
pe ruina inimii.
Orice luciditate este o pauzã a
sângelui.
Un gânditor n-are dreptul sã
se contrazicã mai mult decât
viaþa.
Nici cerul ºi nici pãmântul
nu l-au cântat poetii, ci un
fel de nonlume existentã în melancolii.
Înserarile au ceva din frumuseþea unei halucinaþii.
Nebunia este introducerea speranþei în logicã.
Mãreþia voluptãþii purcede din pierderea minþii. De n-am simþi cã
înnebunim, sexualitatea ar fi o nebunie ºi un pãcat.

Dincolo de pleoape
Vreau sã închid ochii ºi sã dorm
Dar carnea mi-i deschide de fiecare datã.
Sunt vorbe care trec prin mine
ªi priviri care-mi strãpung oasele;
Iar, dincolo de pleoape, obscurul lor îmi ºopteºte
Cã cea mai mare iluzie a diavolului a fost
Sã ne facã sã credem cã inima are ceva de-face cu
dragostea.
ªi-atunci, fãrã de mine, mã pierd
Într-o clipã de singurãtate
Mai dulce ca amurgul gândirii mele.
Într-o lume schiþatã de excesele noastre lãuntrice,
- în care adevãrurile se proiecteazã
doar prin voiciunea cãldurilor proprii –
Doar lacrimile sunt ceea ce par.
Scopul lor e bine definit:
- ascund durerea în pãmânt…sau, mã rog
undeva afarã, departe de noi. –
Da, lacrimile îmi plac, sunt…lacrimi!
Mã dor’ de vremea când oamenii
Vor uita sã plângã.

AMURGUL GÂNDURILOR

putea sã-þi lepezi otrava sorbindu-þi primãveri într-o
tristete defunctã? Sau sã pãtezi ochi nevinovaþi cu greul întristãrii?

Dansul Ielelor
Singurãtatea asta surdã s-a întors împotriva mea.
Mi-e carnea grea ºi-mi atârnã pe oase.
ªi-n vise sunt singur… veghe ºi somn.
Nu te mai simt pe tine, pe niciuna dintre voi.
Mi s-a atrofiat inima ºi sângele-mi se-ncheagã în vene.
Aud iarba crescând ºi pãsãri oftând de greutatea aripilor.
Oameni fãrã feþe îmi zdrobesc urechile;
mi-e scârbã sã vorbesc,
ºi-n fiecare clipã simt acut nevoia unei viori.
Îmi rup hainele ºi mã-ngrop în pãmânt
Din nevoia de a fi aproape de cineva.
Îmi doresc, cu mâna întinsã, sã pot cerºi lecþii de dans;
ªi pentru cã am rãmas
fãrã un dram de naivitate,
Liniºtea-mi se scurgenafara.
Singura, mult prea
centripetã-n mine,
Singurãtatea
s-a
întors împotriva mea.

Arabescurile nopþii

A

rhimede s-a nãscut la
Siracusa (Sicilia), ºi a fost
educat în Alexandria. A fost unul
dintre cei mai cunoscuþi matematicieni ºi inventatori din
Grecia Anticã.

Zilele trec peste mintea mea,
Nopþile mã gonesc din ele –
ªoaptele serii mã-nvãluiesc ºi mã mint,
Iar trupul vântului a cãzut între ape.
Doar îndoiala cu degetele-i negre
Viaþã, rãmâi pe loc, o clipã.
Mai bate la porþile-mi ruginite.
Somn, pecetluieºte-mi ochii.
Noapte, poþi dãinui oricât.
Nu mai am ochi sã te vãd,
De-ndatã ce visele mã duc la ea,
Gura mea n-are cuvinte – (…)
Liberi sunteþi sã-mi faceþi orice rãu
Dar visul, visul te-adunã ºi te ridicã
Pe care l-aþi dori.

rubricã realizatã de

Denis NEGREA
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SATIRÃ:

Mahala (Caragiale n-a murit!)
Hai rumâne’, batem palma? Ocazie ca asta nu mai
vezi tu aºa curând! Zi, îl iei? Stai bã, unde pleci acu’? Zi, îl
iei? Pãi ce io’ am vorbit ca prostu’ pânã acum? Zi, îl iei?...
„SYNTAX ERROR” … probabil am apãsat din greºealã o
tastã când mi-am îndreptat ramele negre ºi mari de la ochelari.
Eu nu fac greºeli cã doar de-aia sunt tocilar, sau poate ochelarii
sunt de vinã. Simt cum un zâmbet sarcastic îmi apare în colþul
gurii - iubesc ochelarii mei cu rame negre ºi mari.
Monitorul suferã fluctuaþii: trebuie sã-mi sune telefonul. unu...doi...trei... - numãr necunoscut – trebuie adoptatã o
atitudine corespunzãtoare – rece ºi impersonalã.
Alo, DA! Burse… de la Bucureºti! Astãzi la 6…totul
gata pânã mâine! Da, o sã-i anunþ pe toþi!
Pauzã de evaluare a situaþiei: Astãzi, 4 aprilie, orele 17
„trecute fix” un numãr necunoscut îmi dã un mesaj cu mai
multe necunoscute ºi tot ce-mi trece prin cap este cã ziua de I

MAI

Momente de luciditate
despre mizerie...
Când mã gândesc la faptul cã mizeria este strâns legatã de existenþa
omeneascã, nu mai pot adera la nici o
teorie ºi la nici o doctrinã de reformã
socialã. (...)
Deºi ºtii cã oamenii ar putea înlãtura mizeria, îþi dai totuºi seama de veºnicia ei, dând astfel naºtere la un sentiment neobiºnuit de neliniºte amarã, la
o stare sufleteascã paradoxalã ºi tulbure, în care omul apare în toatã inconsistenþa ºi mizeria lui. Cãci mizeria
obiectivã din viaþa socialã nu este
decât un reflex palid al infinitei lui
mizerii lãuntrice (...)
Esenþa vieþii sociale este nedreptatea.

dezintegrarea din viaþã (naivitate)
Nu toþi oamenii au pierdut naivitatea; de aceea nu toþi oamenii sunt
nefericiþi. Aceia care au trãit ºi trãiesc
asimilaþi naivi în existenþã, nu din
prostie sau imbecilitate - cãci naivitatea
exclude astfel de deficienþe, ea fiind o
stare mult mai purã -, ci dintr-o iubire
instinctivã ºi organicã pentru un farmec
natural al lumii, pe care naivitatea îl
descoperã întotdeauna, aceia ating o
armonie ºi realizeazã o integrare în
viaþã, care meritã a fi invidiatã sau cel
puþin apreciatã de cei care rãtãcesc pe
culmile disperãrii.

asupra tristeþii...
(...)Este o constatare pe care spre

Înþelegându-i pe ingineri - Pasul Unu
Doi studenþi, viitori ingineri, mergeau prin campus când unul dintre
ei spune:
- De unde ai bicicleta asta superbã?
Al doilea rãspunde:
-Sã vezi, ieri mergeam pe aici gândindu-mã la referatele mele,
când a apãrut în faþa mea o femeie foarte frumoasã pe aceastã
bicicletã. ªi-a scos toate hainele ºi mi-a spus:
“Ia de la mine orice pofteºti”.
Celãlalt dã din cap întelegãtor ºi zice:
- Ai fãcut o alegere bunã. Hainele ei probabil nu þi se potriveau!

Întelegându-i pe ingineri - Pasul Doi
- Optimistul: paharul e pe jumãtate plin.
- Pesimistul: paharul e pe jumãtate gol.
- Inginerul: paharul are dublu din capacitatea necesarã.

Întelegându-i pe ingineri - Pasul Trei
Un inginer traversa un drum când broasca din basme îi atrage
atenþia ºi îi spune:
- Dacã mã sãruþi voi deveni o prinþesã frumoasã. Inginerul ia
broasca de pe drum ºi o bagã in buzunar. Broasca a repetat mai
tare:
- Auzi, dacã mã sãruþi, voi rãmâne cu tine toatã sãptamâna.
Inginerul a scos-o din buzunar, i-a zâmbit ºi a vârât-o înapoi.

ÎN

GLUMÃ / MAI

ÎN

regretul meu o verific în fiecare clipã:
nu pot fi fericiþi decât oamenii care nu
gândesc nimic, adicã aceia care gândesc numai cât trebuie vieþii. Adevãrata
gândire seamãnã unui demon care tulburã sursele vieþii sau unei maladi ce
afecteazã rãdãcinile acestei vieþi.
A gândi în fiecare clipã, ºi a-þi pune
probleme capitale la tot pasul, a avea
permanent în conºtiinþã îndoiala
asupra propriului tãu destin, a fi obosit
de gânduri ºi de existenþa ta pânã dincolo de orice rezistenþã, a lãsa o dârã
de sânge ºi de fum dupã tine, ca simboluri ale dramei ºi morþii fiinþei tale,
înseamnã a fi nefericit în aºa mãsurã,
încât þi-e scârbã de tot fenomenul
acesta al gândirii ºi te întrebi dacã
reflexivitatea nu e o pacoste pe capul
omului. Multe sunt de regretat în lumea
în care n-ar trebui sã regretãm nimic.
ªi mã întreb: Meritã lumea aceasta regretul meu?
rubricã realizatã de

Atunci broasca a strigat:
- Fii atent domnule, dacã mã sãruti, voi deveni o
prinþesã frumoasã, voi rãmâne toatã sãptãmâna cu tine ºi voi face ORICE vrei. Inginerul o
scoate din buzunar, îi zâmbeºte ºi o pune
înapoi. Broasca disperatã devine istericã:
- Mãi, ce-i cu tine. N-auzi cã-s o prinþesã frumoasã ºi cã voi face dragoste cu tine o sãptãmânã?! Care-i baiul? De ce nu mã sãruþi
odatã ?! Inginerul îi rãspunde:
- Auzi, bã, eu sunt inginer. N-am timp de
muieri, dar sã dai de o broascã care
vorbeºte...asta chiar e interesant !!
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aprilie a trecut de 4 zile.
Apar parafe medicale din senin ºi atestate de limbã la
minut iar deadline-ul nu mai este aºa de dead.
Din nevoia de a simþi o certitudine, o singurã certitudine, mã agãþ de rama neagrã ºi mare a ochelarilor mei. Simt
cum în contact cu oamenii îmi pierd chiar ºi prospeþimea
nevrozelor. Obiecþie împotriva ºtiinþei: Lumea asta nu meritã
sã fie cunoscutã!
Mult pre avar cu dispreþul meu plec spre casã ºi încerc
sã-mi disip toate încordãrile pe care le-am acumulat într-un
algoritm social fãrã consistenþã. O voce rãguºitã îmi zgârie urechile: Hai rumâne, batem palma? Zi, îl iei? O faþã îmbujoratã
ºi un zâmbet forþat de fricã sau entuziasm îi rãspunde: Da mã,
da, îl iau! ªi se îndepãrteazã grãbit trecând prin faþa mea. Aud
în spate douã glasuri fãrã jenã:
L-ai fãcut, mã?
Pãi da, Dã-l în … mea de rumân prost!
Cu mâna grea îmi îndoi ramele negre ºi mari ºi-mi
arunc ochelarii în buzunar...
Denis NEGREA

Denis NEGREA
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Autoorganizarea materiei
S

istemele macroscopice au proprietatea remarcabilã cã atunci
când sunt izolate de restul lumii
trec într-o stare din care nu pot ieºi
în mod spontan (principiul zero al
termodinamicii). Aceastã stare,
unicã, este caracterizabilã printrun numãr minim de parametrii
macroscopici (numãr de moli, presiune, temperaturã, etc).

Acest lucru este posibil deoarece în
starea de echilibru sistemul este omogen.
Dacã asupra acestui sistem acþioneazã
o constrângere externã, sistemul pãrãseºte
starea de echilibru. Pentru constrângeri nu
prea mari, sistemul trece într-o stare staþionarã. Între starea staþionarã ºi constrângerea externã existã în acest caz o corespondenþã biunivocã mediatã de principiul
producþiei minime de entropie. Unicitatea
stãrii staþionare implicã stabilitatea acesteia.
Pentru consrângeri mari, sistemul devine
sensibil la micile fluctuaþii ale factorilor
externi. Aceasta însemanã cã evoluþia lui
devine neliniarã în raport cu constrângerea.
Mai mult, depatre de echilibru, sistemul
este instabil în sensul cã evoluþia lui este neliniarã în raport cu parametrii interni ai sitemului. Sub efectul dublei neliniaritãþi, atunci
când un parametru specific ce caracterizazã
abaterea de la echilibru atinge o anumitã valoare criticã o stare stabilã devine instabilã ºi
alte douã stãri stabile posibile emerg simetric. Apare astfel o bifurcaþie a evoluþiei sistemului termodinamic. Peste punctul de bifurcaþie, starea internã a sistemului nu mai este
univoc determinatã de constrângerea externã.
La neechilibru, evoluþia sistemele termo-

dinamice poate fi descrisã formal prin aºa
numitele sisteme dinamice neliniare.
Modelãrile cu ajutorul calculatoarelor de
mare putere, ca ºi diferitele experimente, au
dovedit cã astfel de sisteme dinamice, în
principiu deterministe, evolueazã prin bifurcaþii spre stãri de haos determinist. Dincolo
de acest haos se constatã însã apariþia unor
coerenþe auto-organizate la un nivel mai
înalt. Astfel de coerenþe sunt cunoscute sub
denumirea de structuri disipative. Aceste
structuri disipative, a cãror entropie internã
este foarte micã, se comportã ca adevãrate
corpuri macroscopice exotice. Ele sunt
capabile sã consume fluxuri de energieinformaþie din mediul ambiant pentru a-ºi
menþine strucura pe seama expulzãrii cãtre
mediu de fluxuri ridicate de entropie.
Astãzi se cunosc multiple exemple de
fenomene de autoorganizare cum sunt
celulele Benard, structuri neliniare de câmp
electric în semiconductori (efectul Gunn),
structurãri în optica neliniarã, procesele
colective din chimie de tipul reacþiei
Belousov-Zhabotinsky.
Deoarece îndeplinirea condiþiilor de
neliniaritate este mai uºor de realizat în
gazele ionizate aflate la presiune joasã
decât în alte medii, diversitatea instabilitãþilor
acestor medii este impresionantã (se cunosc
astãzi peste 2000 de tipuri de instabilitãþi ale
plasmelor); structurile formate pot fi investigate atât prin metode electrice cât ºi prin
metode optice (deoarece mediul este transparent); interacþiunile dintre componentele
microscopice ale sistemului sunt relativ simple (predominând procesele binare), rezultã
cã analiza structurii, formãrii ºi evoluþiei straturilor duble ºi a celorlalte structuri complexe
de sarcinã electricã ce apar în plasmã

Centurile de radiaþie Van Allen

Glume de ingineri
Într-un chef danseazã “sinus(x)” cu
“cosinus(x)”. “sinus(x)” observã cã “e la x”
este singur la un colþ. Se apropie de el prietenos ºi îi spune:
- Hai ºi tu la dans, INTEGREAZÃ-TE!!!!
Celãlalt rãspunde:
- Nu, pentru ce?! Mi-e egal!!
Ce e un copil complex?
Unu cu mamã realã ºi tatãl imaginar.

Mihai TONEA

D

in spaþiul cosmic, pe Pãmânt, sosesc particule încãrcate
(electroni, protoni etc.), de energie mare, care formeazã aºa
numitele raze cosmice. În afarã de acestea, pe Pãmânt mai ajung
particule încãrcate emise de Soare.

PAGINA DE ªTIINÞÃ
reprezintã o bazã experimentalã idealã pentru dezvoltarea fizicii proceselor neliniare. Pe
de altã parte, aºa cum rezultã din experienþele efectuate de mulþi autori, o clasã
destul de mare de fenomene observate în
dispozitivele experimentale de producere a
plasmei pot fi înþelese fenomenologic luând
în considerare procesele primare de pe parcursul dinamicii stratului dublu. Practic, orice
fenomen ce implicã o acumulare ºi o degajare periodicã de energie în interiorul plasmei, poate fi înþeles pe baza dinamicii stratului dublu.
Relativ recent, în modelarea computaþionalã a fenomenelor din plasmã, a fost
propus un scenariu privind auto-organizarea
bazat pe trei elemente: neliniaritatea unui
sistem deschis, influxul de energie (informaþie) din exterior cãtre sistem; expulzarea
de entropie din sistem. Conform acestui scenariu, fluxul de energie (informaþie) din exterior aduce sistemul într-o stare de neechilibru. Dacã neechilibrul este suficient de
mare, în sistem se dezvoltã o instabilitate.
Ca urmare a instabilitãþii structurale a sistemului (bifurcaþiei) în interiorul acestuia se
creeazã o structurã. Este important de subliniat faptul cã, în conformitate cu acest scenariu, apariþia ordinii în sistem nu este legatã
de un anumit tip de forþe (cu razã lungã sau
scurtã de acþiune, microscopice sau macroscopice). O altã observaþie, la fel de importantã, este legatã de dinamica structurii formate. Dacã fluxul de energie (informaþie)
este suficient de mare, sistemul tinde spre o
stare stabilã. Dacã fluxul extern nu este suficient de mare, sistemul prezintã evoluþii
explozive, intermitente, starea staþionarã nu
se mai realizeazã.
Exemplu de structurã complexã de
sarcinã electricã ce apare în gazele ionizate
sub influenþa dublei acþiuni: a forþelor cu razã
scurtã ºi, respectiv, a celor cu razã lungã de
Benedict OPRESCU
acþiune.
În apropiere de suprafaþa Pãmântului
aceste particule suferã influenþa câmpului
magnetic terestru modificându-ºi traectoria.
Unele din ele, care se îndreaptã cãtre
polii magnetici ai Pãmântului, se vor miºca
aproape de-a lungul liniilor inducþiei magnetice terestre, înfãºurându-se în jurul lor.
Particulele încãrcate care vin spre Pãmânt
în apropierea planului ecuatorial, sunt orientate aproape perpendicular pe liniile inducþiei
magnetice ºi sunt întoarse din drum. (...)
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Zborurile cosmice se fac astfel încât sã
ocoleascã centurile de radiaþie.
Pentru a verifica cu exactitate modul de
captare, de cãtre câmpul magnetic terestru,
a particulelor încãrcate, în anul 1958 s-a
efectuat aºa-numitul "experiment Argus"

Numai cele mai rapide dintre ele pot
atinge suprafaþa Pãmântului. Ca urmare
intensitatea razelor cosmice ce ajung pe
Pãmânt în apropierea ecuatorului este mai
micã decât la latitudini mai mari. Astfel se
explicã strãlucirea straturilor superioare ale
atmosferei, produsã de emisia de particule
încãrcate de cãtre Soare care se observã în
special în regiunile polare (aurore polare).
Câmpul magnetic terestru reprezintã un
adevãrat "scut" care apãrã omenirea de

nocivitatea radiaþiilor cosmice; el este cauza
formãrii centurilor de radiaþie descoperite în
anul 1959 de Van Allen pe baza datelor obþinute cu ajutorul sateliþilor artificiali.
Aceste centuri sunt zone de acumulare
a particulelor cosmice, datoritã câmpului
magnetic terestru care constituie ceea ce se
numeºte o capcanã magneticã. Prima centurã Van Allen se aflã la înãlþimi cuprinse
între 500-4 000 km, iar a doua (exterioarã)
este rãspânditã de la 6 000 la 60 000 km.

care a constat în trimiterea unui numãr mare
de electroni în câmpul magnetic terestru,
prin explozia unor bombe atomice la înãlþimi
mari.
Denis NEGREA

TAHIONII - particule imaginare?
Rãsfoind numerele anterioare ale revistei “IF ?!” nu am putut sã nu remarc apetitul
deosebit al studenþilor noºtrii cãtre aspectele mai puþin obiºnuite ale fizicii, cãtre „fizica exoticã”. Trebuie sã reamintim însã cã
aceastã fizicã reprezintã o extensie a „fizicii
clasice” - întocmai cum mecanica cuanticã
ºi mecanica relativistã sunt extinderi ale mecanicii clasice - ºi, de aceea, pentru ca visurile noastre cu privire la teleportare, levitaþie, gãuri de vierme etc. sã devinã realitate
este necesar ca mai întâi sã „simþim” noþiunile clasice -dincolo de formule matematicecu adevãratele lor semnificaþii. Numai astfel
vom putea extinde ceea ce se cunoaºte
astãzi. Din pãcate, nu existã altã cale...
Am ales pentru exemplificare un subiect
care este foarte mult vehiculat în zilele noastre - tahionii - ºi, într-o micã expunere am
sã vã arãt în ce mod aceste „particule”
reprezintã o „extindere” a celor clasice.
În 1962 fizicianul E. C. S. Sudarshan a
publicat un articol rãmas celebru în care
demonstra pentru prima datã posibilitatea
existenþei unei particule ce s-ar putea
deplasa cu viteze superioare vitezei luminii,
denumitã ulterior tahion (tahis = rapid în
limba greacã). Paradoxal, „dreptul la existenþã” al acestei noi entitãþi era conferit chiar
de Teoria Relativitãþii Restrânse. Condiþia
impusã era aceea a extinderii aparatului
matematic (extindere realizatã „în vârful
creionului”) în ceea ce priveºte caracteristicile mecanice clasice de la numere reale la
numere complexe. Raþionamentul a fost
urmãtorul:
- este binecunoscutã relaþia de variaþie

relativistã a masei cu viteza:
m=

mo
1−

v2
c2

Pentru v > c sub radical se va obþine o valoare negativã care, printr-o extindere a noþiunii de masã de la un scalar real ºi pozitiv la
un numãr complex, nu mai ridicã probleme
deosebite. Considerând aceastã extindere,
putem substitui formal
m
m* = o , i = − 1
i
ºi astfel formula anterioarã devine:
m=

*

m c
v2 − c2

Dacã în teorie lucrurile stau perfect (cu
consideraþii matematice mult superioare
celor de faþã), în practicã, atunci când se
cautã semnificaþiile fizice ale formulelor
matematice obþinute în final, apar numeroase întrebãri, pe cât de logice, pe atât de
tulburãtoare:
1. Este justificatã extinderea matematicã operatã? Mai precis: se poate considera
modelul complex al masei?
Nu voi încerca sã gãsesc un rãspuns,
care, cel puþin deocamdatã, nu existã. Vã
pot spune însã o consideraþie proprie: dezvoltarea teoriilor cuantice a arãtat în mod
clar cã aproape nici una dintre imaginile
noastre cu privire la universul macroscopic
nu este aplicabilã la nivel microscopic,
începând chiar cu modelul de particulã-

biluþã; prin urmare, dacã masa tahionului ...
nu este masã - în sensul dat de mecanica
clasicã - atunci de ce nu ar fi complexã?
2. Cum se poate verifica experimental
aceastã teorie atâta vreme cât pânã acum
nu se întrevede nici o consecinþã a acesteia
cu aspecte în universul macroscopic (cel
relevat de simþurile noastre)? Mai precis: pe
seama cãrui fenomen macroscopic s-ar
putea realiza viteze tahionice atâta vreme
cât nu se întrevede nici o posibilitate de a
accelera obiecte din universul macroscopic
la viteze superioare vitezei luminii?
Analizând aceastã formulã se va obser*
va cã masa complexã, m , numitã ºi metamasã, variazã antagonic: dacã viteza
creºte, masa (deci ºi energia) va scãdea.
Rezultã o concluzie interesantã: tahionii
infinit de rapizi nu transportã energie.
4. Existenþa tahionilor ar încãlca unul
dintre cele mai „dragi” principii ale oamenilor: principiul cauzalitãþii. Aceºtia ar
întoarce timpul înapoi. Deºi acesta este o
altã consecinþã ineditã a posibilei existenþe a
tahionilor, ea a încurajat pe multi sã considere cã aceste particule sunt singurele capabile sã ofere o bazã ºtiinþificã fenomenului de precogniþie, realizând „importul” de
informaþie din viitor în prezent...
ªirul de întrebãri poate continua...
Existã numeroase argumente pro ºi
contra celor prezentate. Oricum, uitându-ne
la evoluþia fizicii, putem fi siguri doar de un
singur lucru: „vânãtoarea” de tahioni este
abia la început. Nu putem ºti ce ne rezervã
Mircea BÃRBUCEANU
viitorul...
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ACTUALITÃÞI ªTIINÞIFICE

CELE MAI STRÃLUCITE DESCOPERIRI ÎN FIZICÃ
Antimateria de la CERN ºi
sinteza de elemente chimice noi de la Dubna
Combinând antiprotonii cu pozitronii întro serie de capcane electrostatice ºi magnetice, cercetãtorii de la Centrul European de
Cercetãri Nucleare (CERN) au reuºit sã
obþinã mai întâi 50 000, iar mai apoi 170 000
de atomi de antihidrogen.
La ora actualã, aceasta este cea mai
mare cantitate de antimaterie obþinutã în
condiþiile terestre. Numãrul de antiatomi
este comensurabil, de exemplu, cu cel dintro structurã mesoscopicã sau cu cel al
primelor sisteme atomice condensate BoseEinstein. Deci, acest sistem “antimaterial”
poate fi studiat experimental ºi chiar au ºi
început primele mãsurãri orientate spre verificarea teoriilor ºi modelelor fundamentale,
bazate pe simetria de sarcinã electricã ºi
alte simetrii.
Folosind un complex experimental cu
accelerator de unicã performanþã, cercetãtorii de la Institutul Unificat de Cercetãri
Nucleare (IUCN) de la Dubna (Rusia) au
continuat explorarea, începutã încã în 1998,
a “insulei” elementelor chimice supragrele
metastabile transactinide din sistemul periodic.

Ca rezultat, la elementele cu numerele 108,
110, 112 ºi 114 sintetizate în anii precedenþi
ºi care se caracterizeazã printr-o “longevitate” de invidiat în comparaþie cu elementele
radioactive descoperite mai demult ºi bine
cunoscute deja, s-a alãturat un element
chimic nou 248Cm (48Ca, 4n)292 cu
numãrul 116, identificat în 2002, în baza
reacþiei 248Cm + 48Ca.
În baza unei alte reacþii nucleare 249Cf
+ 48Ca, realizate anul trecut, au fost scoase
la ivealã primele semne ale urmãtorului element cu numãrul 118 care, cu siguranþã, va
fi identificat în anul acesta.

Legea a doua a termodinamicii poate fi ocolitã ?
Legea a doua a termodinamicii
stabileºte cã entropia sau dezordinea unui
sistem izolat, care este supus unui proces
ciclic, creºte sau rãmîne aceeaºi.
Cercetãtorii din Australia au arãtat însã
cã entropia unor sisteme mici (mezoscopice) poate sã se micºoreze pe o perioadã
micã de timp. În consecinþã, probabilitatea
unui sistem termodinamic de a evolua în
sens opus faþã de cel prescris de legile termodinamicii creºte odatã cu reducerea

PIONERII EREI NUCLEARE...
1896-1930
În 1896, savantul francez
Henri Becquerel descoperã
radioactivitatea naturalã. Informat
de Nery Poincare despre descoperirea reazelor X, acesta
cerceteazã dacã elementele
fluorsecente emit o astfel de radiaþie. Fizicienii vor fi atraºi de
acum de studiul unor noi radiaþii,
numite radiaþii uranice. În 1897
englezul Thompson confirmã
prezenþa particulelor negative în
razele catodice. Tot el le
denumeºte electroni ºi le va
mãsura sarcina. Între anii 1898 ºi
1900 Pierre ºi Marie Curie studiazã fenomenul de radioactivitate naturalã; dupã multe crecetãri descoperã douã elemente deosebit de radioactive: polonium ºi radium.
În 1911 Rutherford descoperã nucleul atomului, iar în 1912 pune la
punct modelur planetar al atomului: nucleu încãrcat de o sarcinã
pozitivã ºi un nor electronic de sarcinã negativã.
ATOMUL ÎN ANTICHITATE...
Noþiunea de atom apare pentru prima datã cãtre anul 450 î Hr.
Filozoful grec Leucip dezvoltã teoria conform cãreia materia nu este
infinit divizibilã ºi introduce noþiunea de atomos, ceea ce nu poate fi
divizat; câþiva ani mai târziu, Democrit, un discipol al lui Leucip
defineºte materia ca fiind un ansamblu de particule indivizibile, invizibile ºi eterne: ATOMUL. Aceastã nouã concepþie nu a fost rezultatul unor observaþii sau exeprienþe, ci mai degrabã al unor intuiþii.
Teoria va fi dezvoltatã ulterior de Epicur, apoi de poetul latin
Laurenþiu. Au trecut însã 200 de ani pânã când teoria atomicã a fost
formulatã ºtiinþific

dimensiunilor.
Astfel, se va putea analiza, în baza unui
alt concept, ºi problema funcþiilor vieþii.
Descoperirea poate fi importantã pentru
nanotehnologii ºi design-ul micromaºinilor.

Microundele cosmice sunt
polarizate
Dupã cum au stabilit astronomii americani, radiaþia de fond de microunde din
Univers, ecoul Big Bang-ului (Marii Explozii)
care a dat naºtere Universului, este polarizatã.
Mãsurãtori de polarizare a microundelor
cosmice au adus o confirmare în plus modelului cosmologic standard de Big Bang ºi
de inflaþie a Universului, deschizînd noi posibiltãþi în studiul experimental al primelor
fracþiuni de secundã dupã Marea Explozie
urmatã de expasiunea inflaþionistã.
Rezultatele aratã, de asemenea, cã materia
obiºnuitã din Univers constitue sub 5% din
masa ºi energia lui totalã.
În limita veridicitãþii modelului de inflaþie,
undele gravitaþionale generate în perioada
de inflaþie trebuiau sã-ºi lase amprenta în polarizarea microundelor cosmice, fapt care a constituit o modalitate de a le depista indirect,
S.M.
dupã o lungã perioadã de cãutãri.

DESCOPERIREA NEUTRONULUI ªI TEORIA FISIUNII...
În 1932, Irene Curie, fiica lui Pierre ºi Marie descoperã împreuna cu Frederic Joliot existenþa unei radiaþii de particule fãrã
sarcinã. Nucleele atomice sunt prezentate de acum înainte ca un
ansamblu de protoni ºi neutroni. Tot ei, în 1934 bombardeazã o foiþã
de aliminiu cu neutroni; astfel ia naºtere un nou element radioactiv
fosfor 30. Acest element artificial pune bazele radioactivitãþii artificiale. Enrico Fermi bombardeazã în acelaºi an toate elementele
pentru a le studia reacþiile. Rezultatele sunt atât de complexe astfel
cã e nevoie de cinci ani pentru a se face interpetarea lor. Experienþa
lui Fermi este concluzinatã în 1938 când se constatã cã sub ºocul
unui neutron, nucleul de uraniu se poate sparge în douã fragmenete
mai uºoare: TEORIA FISIUNII
PROIECTUL MANHATTAN...
Începând cu 1941, teama de a vedea Germania prima þarã a
armei atomice, determinã o serie de savanþi fizicieni imigranþi printre care ºi Einstein sã intervinã pe lângã preºedintele Roosvelt, evidenþiind posibilitatea ca SUA sã se doteze cu boma atomicã. Se
lansa astfel proiectul Manhattan. Cei mai buni savanþi au lucrat la
acest proiect, pentru obþinerea unei reacþii în lanþ cu caracter
exploziv. Rezultatul este lansarea în 1945 a primelor douã bombe
atomice: la Hiroshima ºi Nagasaki
UNDE SUNTEM NOI ÎN UNIVERS...
Sistemul nostru solar se aflã în galaxia Calea Lactee, pe unul
dintre braþele sale spirale, la 30.000 ani luminã depãrtare de centrul
ei, diametrul total fiind de aproximativ 100.000 ani luminã! Galaxia
noastrã împreunã cu alte 20 de galaxii se aflã într-un grup local
(cluster) de galaxii a cãrei dimensiune este de circa 4 milioane de
ani luminã. Acest cluster se aflã la periferia unui supercluster de
galaxii care are diamentrul 150 milioane de ani luminã. În centrul
acestui supercluster se aflã Virgo: un uriaº cluster format din câteva mii de galaxii. Acest supercluster se aflã în mijlocul universului
vizibil.... Deci limitele universului perceptibil se aflã de jur împrejurul
Mihai TONEA
nostru la 20 miliarde ani luminã.
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ªTIRI STUDENÞEºTI

GHIDUL STUDENTULUI sau...

ce trebuie sã ºtie un student
Cine n-a fost mãcar o singurã datã în
viaþa lui amarâtã de student în ipostaza de a
ºtii cã poate mai mult ºi cã, nota pe care a
primit-o nu reflectã corect cunoºtinþele sale?
Cred cã mai toþi! Problema este cã, de cele
mai multe ori, arunci enervat lucrarea la coº,
sau chiar pe lângã... aºa, de nervi ºi ciudã, ºi
bagi printre dinþi o expresie de genul “eee...,
e profu al dracu’, are râcã’ pe mine”.
Fenomenul însã este mult mai complex.
Sã ne gândim acum la faptul cã facultatea este o instituþie care, la fel ca toate
celelalte, are norme de funcþionare. Câþi dintre voi ºtiu faptul cã au unele drepturi cât ºi
îndatoriri stipulate în ghidul studentului,
material care ar trebui sã poatã fi pus la dispoziþia studenþilor în caz de nevoie de secretariatele facultãþii. Vã propun în acest numãr
sã parcurgem împreunã câteva paragrafe
stipulate în ghidul studentului.
DREPTURILE ºI OBLIGAÞIILE STUDENTULUI:

În perioada ºcolarizãrii, studenþii au
urmãtoarele drepturi specifice:
sã foloseascã laboratoarele, sãlile de cursuri ºi
seminarii, sãlile de lecturã, bibliotecile ºi celelalte
mijloace puse la dispoziþie de cãtre universitate
pentru pregãtirea profesionalã, precum ºi pentru
activitãþile culturale ºi sportive;
sã aleagã, conform planului de învatamânt, disciplinele sau pachetele de discipline opþionale pe
care sã le studieze;
sã solicite cadrelor didactice în cadrul orelor de
curs, seminar, lucrãri aplicative sau consultaþii,
clarificarea problemelor din cadrul programelor
analitice ale disciplinei;
sã primeascã burse de merit, de studii sau de
asistenþã socialã ºi alte forme de sprijin material în
conformitate cu normele legale ºi regulamentele
universitãþii;
sã beneficieze de asistenþã medicalã ºi psihologicã gratuitã;
sã beneficieze de asistenþã gratuitã, oferitã de
"Centrul de Informare Profesionalã, Orientare în
Cariera ºi Plasament (CIPO)" din cadrul
Universitãþii prin consilierii de specialitate;
sã aleagã ºi sã fie ales, ca reprezentant al studenþilor, în Consiliul Facultãþii ºi Senatul

Universitãþii;
sã beneficieze de burse de mobilitate, pentru
studii, la alte universitãþi din þarã ºi strãinãtate;
sã participe, prin libera exprimare a opiniilor,
dupã o procedurã aprobatã de Senat, la evaluarea activitãþii pentru disciplinele frecventate;

ªi acum urmeazã partea urâtã dar nu
mai puþin importantã - studenþii au urmãtoarele îndatoriri specifice:
sã îndeplineascã toate sarcinile ce le revin
potrivit planului de învãþãmânt ºi programelor
analitice ale disciplinelor;
sã respecte normele de disciplinã ºi eticã universitarã, în conformitate cu regulamentele proprii
ale universitãþii;
sã foloseascã cu grijã bunurile materiale existente în spaþiile de învãtãmânt, cãmine, cantine
etc., sã le întreþinã ºi sã le pãstreze în bunã stare.
Prejudiciile constând din degradarea sau distrugerea acestor bunuri se vor recupera, conform
procedurii legale, de la cei care le-au produs;
sã achite taxele stabilite în baza art. 58 din
Legea învãþãmântului nr. 84/ 1995, cu modificãrile
ºi completãrile ulterioare, pentru: înmatriculãri ºi
reânmatriculãri; susþinerea unui examen neinclus
în planul de învãþãmânt la anul de studiu respectiv; repetarea susþinerii examenului de licenþã sau
de absolvire; activitãþi didactice suplimentare; continuarea studiilor dupã durata stabilitã prin planul
de învãþãmânt pentru specializarea respectivã.

Nerespectarea de cãtre studenþi a îndatoririlor prezentate mai sus atrage de la sine
atenþionarea ºi aplicarea urmãtoarelor
sancþiuni:
a) avertisment; b) ridicarea bursei pe o perioadã
determinatã; c) suspendarea dreptului de a fi
cazat în cãmin; d) amânarea examenului la disciplina la care nu au fost îndeplinite obligaþiile minimale; e) exmatricularea din universitate.
Sancþiunile de la punctele a), b), c) si d) se aplicã
de Consiliul facultãþii, iar cea de la punctul e), de
cãtre Rector, la propunerea Consiliului Facultãþii.
Sancþiunea aplicatã în funcþie de gravitatea abaterilor, de repetarea abaterilor ºi de condiþiile în
care au fost savârºite, poate fi contestatã, în termenul legal de 30 zile, la organul de conducere
imediat superior celui care a aplicat-o.

În situaþiile litigioase (conflicte interpersonale, comportament indecent, agresare
fizicã ºi verbalã, hãrþuire sexualã) privind
relaþiile dintre cadre didactice, studenþi sau
dintre studenþi ºi cadre didactice, atât studenþii, cât ºi cadrele didactice se pot adresa
Colegiului de Onoare al Universitãþii.
În apãrarea drepturilor specifice, studenþii se pot adresa, prin petiþie, organelor
de conducere ale facultãþii sau universitãþii.

Denis NEGREA

Studenþii cu taxã pot lua locurile celor subvenþionaþi de stat
Se cunoaºte faptul cã studenþii ºcolarizaþi pe locurile cu taxã pot sã beneficieze de
ºcolarizare fãrã taxe de studii, dacã îndeplinesc condiþii de calitate stabilite de cãtre
senatele universitãþilor.
De asemenea, orice student aflat pe un
loc fãrã taxã îl poate pierde, dacã nu
îndeplineºte aceleaºi condiþii ºi standarde.
Aceastã decizie aparþine Comisiei de
învãþãmânt a Camerei Deputaþilor. Ea a
intrat în vigoare începând cu anul universitar
2005-2006 ºi urmãreºte sporirea calitãþii ºi
performanþei învãþãmântului superior.
Nou este faptul cã, faþã de actualele pre-

vederi, iniþiativa deputaþilor introduce posibilitatea ca dupã fiecare an de studiu, universitãþile sã evalueze rezultatele studenþilor,
stabilind pentru cei care studiazã fãrã taxã
dacã aceºtia au îndeplinit criteriile contractelor individuale de studii.
Se va þine seama de numãrul de credite
promovate, media generalã sau ponderalã
de an ºi participarea la activitãþi specifice.
În cazul în care unii studenþi nu trec limita impusã de senat, ei pot pierde locul bugetar, pe care un student aflat pe locuri cu taxã
îl poate ocupa în urma aplicãrii aceloraºi criterii ºi standarde.

Cert este cã aceastã hotãrâre o sã
remedieze cât de cât dezechilibrul cauzat
de admiterea pe baza concursului de
dosare.
Cu toþii suntem conºtienþi de faptul cã
nivelul cunoºtinþelor acumulate în liceu variazã din punct de vedere calitativ de la liceu
la liceu, iar notele îºi cam pierd din relevanþa
de etalon.
Poate aºa, studenþii vor fi nevoiþi sã dea
dovadã de seriozitatea pe seama cãrora au
obþinut locurile subvenþionate de stat, acolo
unde este cazul.

Denis NEGREA
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INTERVIU

P

entru a inaugura noua rubricã de interviuri a revistei, am stat de
vorbã cu domnul profesor Mircea Bãrbuceanu. Am încercat sã aflãm
câte ceva din viaþa sa profesionalã ºi personalã.

“Ceea ce dai se întorce înapoi”
Care este gradul dumneavoastrã universitar?
Sunt asistent universitar la Facultatea de
ªtiinþe din Piteºti.
Unde aþi fãcut liceul, facultatea ºi
dacã aveþi alte studii postuniversitare?
Am terminat liceul Nicolae Bãlcescu(19831987), Facultatea de Fizicã din cadrul
Universitãþii din Bucureºti (1988-2003) ºi am
întrerupt dupã 3 ani Facultatea de A.S.E.
Bucureºti secþia Finanþe-Bãnci din motive strict
familiale.
Cum a fost viaþa dumneavoastrã de
student?
Foarte grea, foarte frumoasã ºi plinã de
peripeþii. A fost ºi foarte interesantã datoritã faptului cã revoluþia m-a prins în anul II.
Puteþi face o paralelã între studenþii
de atunci ºi cei de azi?
Consider cã „materialul biologic” nu s-a
modificat în 15 ani ºi calitativ studenþii de azi nu
sunt cu nimic mai prejos decât cei de atunci.
Ceea ce s-a modificat este scopul final.
Obiectivele de azi ale studenþilor fiind altele ºi
mult mai uºor de atins. De exemplu în viaþa
mea de studenþie exista o singurã bursã de
studii în strãinãtate la 600 de studenþii, iar azi
sunt 5-10 burse la 20 de studenþi. Aceste
aspecte au determinat nu numai la nivelul studentului cât ºi la nivelul întregii societãþi un anumit grad de superficialitate. Adevãrata pierdere
pe care studenþii de azi o au faþã de cei de
atunci este aceea a unei munci îndârjite ºi a
unei suferinþe îndurate pentru a obþine ceva,
aspecte care aduceau în final o satisfacþie
mare a muncii împlinite.
Aveþi vre-o strategie pedagogicã
pentru a þine studenþii „în frâu”?
Da, o numesc tenacitate flexibilã. Este
vorba de a forþa atât cât trebuie în urmãtorul
sens. Arãt studentului la ce anume îi va folosi
ceea ce facem la ore, încerc sã nu fac ceva
care nu le va trebui niciodatã, încerc sã fac
lucruri fundamentale ºi de actualitate ºi ceea ce
fac, o fac din tot sufletul cu prietenie ºi
apreciere pentru cel din bancã. Viaþa mi-a arãtat cã este o oglindã perfectã: ”Ceea ce dai se
întorce înapoi”.
Care este cea mai mare satisfacþie a
dumneavoastrã?
Ca profesor, sunt studenþii care terminã, iar
în întâlnirile ºi discuþiile cu ei îmi confirmã roadele strãdaniei mele de a-i vedea în locurile
care eu cred cã le meritã. La vârsta celor care
acum îmi sunt studenþi am crezut, ca ºi ei, cã
satisfacþia în viaþã þi-o poate aduce o sumã cu
multe zerouri, o vilã uriaºã ºi o limuzinã în faþa
acesteia. Am avut o perioadã de câþiva ani în
care aceste lucrurii mi-au fost tangibile. Acum
uitându-mã în urmã consider cã aceea vreme
a constituit o perioadã de stagnare pentru
mine. Astãzi am bucuria cã am reuºit sã
depãºesc acele momente fãrã nici un fel de
sechele morale sau concesii pe care sã le

plãtesc toatã viaþa. Ca om de rând, o satisfacþie
mare o reprezintã familia mea, în special cei
doi copii minunaþi pe care îi am.
Aþi avut mari probleme cu studenþii...
sau insatisfacþii?
Am avut puþine probleme reale cu studenþii.
Majoritatea eu le clasific în categoria „copilãrii”
ºi ca urmare mã amuz. Singura insatisfacþie a
vieþii mele de profesor o constituie risipa marelui potenþial pe care tinerii noºtri îl au, risipã pe
care am încercat din toate puterile s-o opresc.
Prin intermediul interviului solicit studenþilor,
colegilor mei ºi tuturor celor care vor citi aceste
rânduri sã-mi ofere dacã au descoperit „reþeta
de trezire” a tinerilor noºtri pentru cã potenþialul
fantastic pe care-l au sã nu fie irosit.
Cum copiazã studenþii de azi?
Studenþii de azi copiazã în mod „grosier”.
Personal consider cã acesta este un alt semn
al dezinteresului studentului faþã de orice
reprezintã progres pentru el. În acest sens aº
vrea sã reamintesc studenþilor din anii terminali
cã în urmã cu 4-5 ani lucrãrile de seminar sau
colocviile de laborator, ceream sã fie însoþite de
fiþuici pentru care studentul primea o notã. Cei
care au studii de psihologia elevului ºi pedagogie ºtiu cã aceste „observaþii” dau informaþii
extraordinar de bogate cu privire la interesul
studentului pentru materia respectivã, inteligenþa studentului, puterea lui de sintezã, etc.
Mai sunt azi studenþi atraºi de fizicã?
Dacã DA, de care domenii ale fizicii.
Studenþi atraºi de fizicã au fost, sunt ºi vor
fi mereu. În prezent însã dorinþa tinerilor de a-ºi
croii un drum în viaþã coroborat cu caracterul
„comercial” al vieþii de azi, i-au îndreptat pe
aceºtia cãtre domenii „pseudofizice”, adicã
domenii în care fizica alãturi de alte ºtiinþe
exacte conlucreazã spre aplicaþii practice. Este
vorba de diverse tipuri de inginerii, ºtiinþe ale
mediului, etc.
Am însã satisfacþia sã observ cã pentru
aceeia care s-au aplecat mai mult asupra fizicii
teoretice, acesta le-a creat o imagine mult mai
corectã a universului macroscopic, fapt ce i-a
determinat sã se descurce mai uºor ºi sã fie
foarte apreciaþi în locuri de muncã ce poate nu
au nici o legaturã cu fizica. M-am bucurat
mereu de atracþia ºi marele interes al studenþilor noºtrii ºi al tinerilor în general faþã de
domenii ale fizicii „exotice”: teleportare,
telepatie, telechinezie, precogniþie, etc.
Personal îmi doresc (ºi voi încreca) sã
creez în universitate un laborator care sã se
aplece asupra acestui domeniu, iar pentru studenþi îmi doresc sã capete rãbdare ºi putere de
muncã pentru a putea accede la adevãratele
cunoºtinþe din fizicã cu ajutorul cãrora sã poata
sã înþeleagã ºi aplica aceste fenomene care
aparþin deocamdatã de domeniu SF.
Cum vã înþelegeþi cu ceilalþi profesori
universitari?
În general relaþiile cu colegii mei sunt bune.
Acolo unde am dat de valoare ºi receptivitate la

ideile mele, relaþiile se ridicã la nivel excepþional. Consider cã în catedra de Chimie-Fizicã
existã în cadrul corpului de profesori un
potenþial uman ºi ºtiinþific deosebit.
Aveþi vreo teorie la care lucraþi în
momentul actual?
Încã de la 16 ani mi-am fãcut un caiet în
care ori de câte ori am avut o idee care mi s-a
pãrut a fi valoroasã, mi-am notat-o. Una dintre
cele la care lucrez de circa 15 ani cu întreruperi destul de mari este aceea a construirii unui
model matematic complet nelinar al Universului
perceptibil. Am cãutat mereu un aparat matematic în care, conform realitãþii ”adevãrate” sã
nu avem 1+1=2 urmat de 2=1+1 (esenþa
gândirii noastre liniare). Cred cã acest instrument matematic ar rãspunde neliniaritãþii
Universului perceptibil. Rãmâne însã ca eu,
contemporanii mei ºi cei care vor urma, sã-l
„îmbrace” în semnificaþie fizicã.
Poate informaþia sã cãlãtorescã mai
repede decât lumina?
Domeniul deschis de aceastã întrebare
este deosebit de vast. El se reduce în prezent
la a explica un lucru atât de simplu, pe atât de
complicat: ”Care este semnificaþia fizicã a constantei c?”.
Din discuþiile pe care le-am avut sau din
articolele mele anterioare, studenþii ºtiu cã pãrerea mea este cã aceastã semnificaþie transcede din Teoria Relativitãþii. În momentul
descoperirii adevãratului sens al constatei “c”
vom putea discuta si despre multe din
aspectele care acum „încing” imaginaþia
omenirii: existenþa entitãþilor cu vitezã mai mare
decât cea a luminii („tahionii”) ºi multe alte
probleme de acest tip.
Câteva sfaturi didactice ºi profesionale pentru viitorii absolvenþi.
Nu dau sfaturi, ci consider cã prin ceea ce
sunt ºi fac voi constitui exemplu pentru unii studenþi, aºa cum unii profesorii ai mei mi-au fost
modele. De aceea poate studenþii care mã
cunosc vor înþelege de ce, de multe ori, în discuþiile mele cu ei se strecoarã ºi aspecte
neºtiinþifice legate de viaþa mea personalã.
Alte adãugãri din partea d-vostrã?
Eu sunt un om deschis, aºa cã „adãugãri”
ar fi multe. Dintre acestea aº dori sã transmit
studenþilor, mai ales celor care nu m-au cunoscut direct, o „ameninþare” din partea vieþii: sã
aibã grijã cã dupã 30 de ani vor începe sã tragã
linie ºi sã adune rezultatele; sã se strãduiascã
astfel încât sã fie de adunat cât mai multe
plusuri ºi cât mai puþine minusuri.

Alin CIOCÃNEA
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Misterele ºi curiozitãþile de pe Lunã
selenar ºi dar ºi temperatura profunzimilor.
Concluzia trasã prin intermediul metodei
respective a fost aceea cã la mare adâncime, Luna este cu mult mai rece decât
Pãmântul (la Lunã=327,5 C; la
Pãmânt=3600-6000 C). Determinãriile respective au permis sã se afirme cã Luna ar fi
fost un corp suficient de rece încã de la începutul existenþei sale.
Ca urmare a sesizãrii prin observaþii
telescopice asupra producerii pe Lunã a
unor lumini stranii “Societatea Astronomicã
Regalã” din Anglia a organizat începând din
anul 1867, peste 2000 de observaþii sistematice care au avut scopul de a elucida
taina jocurilor luminoase semnalate .
Peste câteva sãptãmâni existenþa
fenomenelor era sã fie confirmatã fiind
atribuite erupþiilor vulcanului Aristarchus.
NASA a fãcut public un comunicat de la
bordul navei Apollo 14: “Rossa a anunþat
centrul de urmãrire a zborului cã noaptea
trecutã a vãzut în interiorul navei licãriri
luminoase neobiºnuite; am vãzut ceva ca
douã stele sclipitoare , sau ca doi meteoriþi
separaþi printr-un unghi de aproximativ 3
grade”. Doi ani mai târziu se face public un
alt comunicat de la bordul navei Apollo 17:
“Cei trei astronauþi americani aflaþi în drum
spre Lunã au anunþat cã pe tabloul de bord
nr. 2 al cabinei spaþiale s-a observat un
semnal luminos însoþit de un semnal sonor.
Câteva secunde mai târziu, ele au dispãrut
fãrã ca astronauþii sã fi putut sã discearnã
natura lor.”
Desigur cã astfel de prezenþe ale unor
“meteori luminoºi” în spaþiul restrâns al unei
cabine spaþiale, care produceau în plus ºi
efecte sonore, au impresionat la timpul
respectiv pe acei oameni temerari care
fãureau epopeea cosmicã terestrã.
Imposibilitatea acestora de a determina
structura ºi cauza apariþiei lor într-o navã
total etanºatã ºi puternic ecranatã pentru
multiplele radiaþii din spaþiu extra-atmosferic
prin pereþii metalici masivi, a fost completatã
ºi de o listã de posibilitãþi de interpretare din
partea specialiºtilor de la sol.
În fond, cu toþii se aflau în faþa unor
fenomene cu totul neobiºnuite, imposibil de
studiat în rapida ºi îndepãrata lor manifestare.

Odatã cu observarea prin
instrumente tehnice care au amplificat tot
mai mult imaginea ºi detaliile “astrului
nopþii“, întrebãrile ºi rãspunsurile au evoluat
rapid . Risipind miturile, expediþiile lunare au
condus la adevãrate culmi spectaculare ale
cunoaºterii ºi realizãrii umane.
Originea Lunii a fost întotdeauna un
mister. Este oare Luna desprinsã cândva
din masa Pãmîntului, poate chiar din marea
groapã a oceanului Pacific? Sau poate este
ea o sorã mai micã a Terrei, desprinsã în
urmã cu peste 4,5 miliarde de ani -odatã cu
globul planetei noastre -din marea nebuloasã a sistemului solar aflat în plinã organizare gravitaþionalã a meteriei respective?
Este oare Luna un corp format în altã parte
a sistemului planetar, sau poate chiar în altã
parte a Galaxiei…, ce a fost prins ulterior de
gravitaþia terestrã?
Treptat, specialiºtii noii ºtiinþe a selenologiei au pãrãsit ideea “ruperii“ Lunei din corpul globului pãmântesc, întrucât bogata
recoltã a monstrelor de sol aduse de expediþiile americane ºi sovietice, a venit sã susþinã o altã origine a satelitului natural al
Terei. Cele câteva sute de kilograme de
roci aduse cu greu din diferite locuri ale

suprafeþei selenare au demonstrat faptul cã
elementele preponderente sunt : calciul, siliciul, aluminiul, magneziul; surpriza a fost
constituitã însã de abundenþa titanului, care
pe planeta noastrã este suficient de rar. De
altfel chiar ºi procentele de uraniu, thoriu,
stronþiu ºi bariu s-au demonstrat a fi mai ridicate decât cele întâlnite în materia terestrã.
Faptul cã luna are mai puþin fier ºi plumb
decât structura masei Pãmântului a contribuit ºi el la acceptarea formãrii separate a
Lunii, în urmã cu circa 4,6 miliarde de ani…
O altã întrebare rãmasã în parte neclarificatã, se referã la viaþa geologicã a globului
selenar. În cursul miliardelor de ani, acesta
s-a rãcit oare total, sau mai are poate o
inimã fierbinte (un nucleu central topit), în
stare sã alimenteze activitãþi vulcanice?
Judecând dupã valoarea foarte redusã a
intensitãþii câmpului sãu magnetic ºi dupã o
anumitã liniºte a straturilor din profunzime
zona centralã a Lunii ar trebui sã fie rece.
Taina cãldurii interioare a globului selenar, s-a fãcut prin diverse metode de studiu.
Astfel, mãsurîndu-se modificãrile câmpului
magnetic spaþial generat de Soare, sub
influenþa masei Lunii, specialiºtii respectivi
au putut stabili caracteristicile magnetice ale
astrului nopþii; apoi pe aceastã cale, s-a
dedus treptat temperatura întregului glob

Examenul de fizicã

Întrebare la un examen de fizicã la universitatea din Copenhaga:
- Cum se poate mãsura înãlþimea unei clãdiri cu un barometru?

Raluca NIÞÃ

Rãspuns1: Se mãsoarã lungimea barometrului, se leagã barometrul cu o sfoarã si se coboarã de pe acoperisul clãdirii; înãlþimea clãdirii
= lungimea barometrului + lungimea sforii. Studentul a fost dat afarã de la examen. Acesta a depus o contestaþie care a fost acceptatã
pentru cã s-a considerat cã intrebarea nu impunea o anumitã soluþie. Dar cum rãspunsul sãu nu putea edifica examinatorul asupra cunotinþelor de fizicã dobândite la cursul respectiv, o nouã examinare a avut loc.
Rãspuns2: Se aruncã barometrul de pe clãdire ºi se mãsoarã timpul pânã la impactul cu solul. Înãlþimea clãdirii = (gxt2)/2 (examinatorul
solicitã o altã soluþie)
Rãspuns3: Dacã este o zi însoritã, se aºeazã barometru pe clãdire ºi se mãsoarã umbra de pe sol. Cunoscând lungimea barometrului ºi
a umbrei, totul se reduce la o simplã problemã de asemãnare (examinatorul solicitã o altã soluþie)
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Marea piramidã de la Gizeh (Piramida lui Keops)
Doar puþini oameni pot enumera cele 7
minuni ale lumii, deºi majoritatea oamenilor
au cunoºtinþã cã existã o listã a acestora.
Prima referire la cele 7 minuni ale lumii
este întâlnitã în “Istoria lui Herodot” în
secolul V î.e.n. Mai târziu istoricii greci au
menþionat cele mai mari monumente ale
vremii. Callimachus din Cyrene (305-240
î.e.n.), bibliotecar ºef al Muzeului din
Alexandria, a scris „O colecþie de minuni
ale lumii”. Tot ce se ºtie despre aceastã
colecþie este titlul ei, deoarece a fost distrusã odatã cu Biblioteca din Alexandria.
Prima descriere a celor 7 minuni ale
lumii antice este cuprinsã într-un mic tratat
scris în limba greacã ºi tradus în latinã sub
titlul „De septem orbis miraculis”.
Lucrarea originalã a fost atribuitã lui Filon
din Bizanþ, de origine grec, care a trãit în
secolul II î.e.n. si a studiat arhitectura la
Rodos ºi mecanica la Alexandria. Tratatul
original a fost distrus, fiind pãstratã doar traducerea în latinã realizatã de Leon Allatius
în 1640.
Dintre cele 7 minuni ale lumii, 6 nu
mai existã astãzi. Ele au fost distruse
nu numai de catastrofe naturale, ci ºi
de nebunia oamenilor, dar, înainte de
orice, au pierit din cauza acelui factor necruþãtor care este timpul.
Cea mai impunãtoare
piramidã din Egipt a fost construitã din ordinul faraonului Keops,
la Gizeh, localitate situatã în
apropiere de Cairo. Ea a fost
consideratã prima minune a
lumii, fiind singura dintre cele
ºapte care încã mai existã.
Piramida a fost ridicatã
pe o suprafaþã de 54.000 mp,
înãlþimea monumentului fiind de
aproximativ 140 m,
ceea ce echivaleazã cu douã
catedrale NotreDame de Paris
suprapuse. Bucãþile de piatrã
au fost aduse din
munþii care se
aflã la est de Nil.
Modul în care a
fost construitã

piramida ºi arhitectura acesteia au generat
numeroase controverse în rândul oamenilor
de ºtiinþã. Piramida lui Keops, prin numeroasele sale elemente surprinzãtoare, constituie o enigmã pentru contemporani. Este
singura minune care nu necesitã o descriere realizata de istoricii ºi preoþii antici.
Este singura minune care nu are nevoie de
speculaþii privind înfãþiºarea, mãrimea sau
forma ei. Este cea mai veche ºi totuºi unica
minune a lumii care a supravieþuit.
Monumentul a fost construit de faraonul
Khufu, care a fost al doilea rege în timpul
celei de-a patra dinastii. Se pare cã piramida a fost construitã în jurul anului 2560
î.Chr., cu scopul de a servi drept mormânt
faraonului. Contrar credinþei, numai Marea
Piramidã a lui Keops, ºi nu toate
piramidele de la Gizeh, este inclusã pe lista
celor ºapte minuni ale lumii.
Tradiþia construirii piramidelor a început
în Egiptul Antic ca o extindere a ideii de
“mastaba”. Mastaba era o platformã care
acoperea cavoul regal. Mai târziu, a apãrut
tradiþia suprapunerii acestor platforme ºi
astfel s-au nãscut piramidele. Se crede cã
Marea Piramidã a fost construitã într-o
perioadã de 20 de ani. Timp de milenii, cele
10 piramide din Gizeh au aprins imaginaþia
omenirii. S-a spus despre ele cã sunt
“Grânarele lui Iosif” sau “Munþii Faraonului”.
Astãzi, Marea Piramida este inclusã, împreunã cu celelalte piramide ºi Sfinxul, în
regiunea turisticã a Platoului din Gizeh. În

acest loc se mai gãseºte ºi un muzeu ce
adãposteºte misterioasa “Barcã a Soarelui”,
descoperitã abia în 1954, în partea sudicã a
piramidei. Cercetãtorii au presupus cã barca
a fost folositã pentru a purta trupul faraonului în ultima sa “cãlãtorie” pe lumea aceasta
sau ca mijloc de transportare a lui Keops în
interiorul Marii Piramide. Atunci când a fost
construitã, piramida avea 145,75 metri
înãlþime. Cu trecerea timpului, ea a pierdut
circa 10 metri din vârf.
Piramida lui Keops a fost cel mai înalt
edificiu de pe Pãmânt, timp de mai bine de
43 de secole, fiind depãºitã abia în secolul
al XIX-lea d.Chr. Ea a fost acoperitã cu plãci
netede din piatrã, fiecare laturã a sa fiind
îndreptatã spre unul dintre punctele cardinale. Secþiunea orizontalã a piramidei este,
indiferent de nivelul ales, un pãtrat.
Structura piramidei include douã milioane
de blocuri de piatrã, fiecare cântãrind mai
mult de douã tone. În interior se gãsesc mai
multe coridoare ºi galerii, dintre care unele
conduc vizitatorul spre camera mortuarã a
faraonului, iar altele par sã nu ducã nicãieri.
Cavoul faraonului este situat chiar în
centrul piramidei ºi la el nu se poate ajunge
decât prin Marea Galerie. Sarcofagul este
sculptat în granit roºu, ca ºi pereþii camerei
mortuare. Sarcofagul faraonului este numai
cu un centimetru mai scurt decât intrarea în
camerã. Se presupune cã el a fost introdus
pe mãsurã ce piramida era construitã.
Victor POPESCU
(Va urma)

Rãspuns 4: Se leagã barometrul cu o sfoarã si este lãsat sã oscileze liber la sol ºi pe clãdire. Cum perioada de oscilaþie depinde de acceleraþia gravitaþionalã (“g”), se poate mãsura înãlþimea clãdirii în funcþie de variaþia “g”. (examinatorul solicitã o altã soluþie, ºi atrage atenþia
studentului cã este ultima sa ºansã)
Rãspuns 5: Soluþia pe care o aºteptaþi de la mine bãnuiesc cã este mãsurarea presiunii la sol ºi pe clãdire - presiune care variazã cu
înãlþimea - ºi determinarea înãlþimii clãdirii în funcþie de variaþia de presiune. Dar aceasta este o soluþie de-a dreptul plicticoasã, de aceea
vã mai propun una:
Rãspuns 6: Se poate propune administratorului clãdirii un târg avantajos: Îmi puteþi spune în schimbul acestui frumos barometru care este
înãlþimea clãdirii...?
Studentul acesta a fost Nils Bohr, singurul absolvent al universitãþii din Copenhaga laureat al premiului Nobel !

Mihai TONEA

