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Forþa incredibiã care vã dicteazã destinul vã oferã ºi potenþialul independenþei, precum ºi capacitatea
de a vã atinge scopul. Dorinþa dvs. de a experimenta pe propria piele nu vã este întodeauna de folos
pentru însuºirea lecþiilor de viaþã. Aveþi nevoie sã fiþi permanent provocaþi ca sã daþi tot ce puteþi.
Succesul în dragoste vine numai dacã vã deschideþi inima cu adevãrat.
Calitãþi: curaj, spirit organizatoric, tandreþe, intuiþie, hotãrâre;
Defecte: spirt dictatorial, egoism, permanentã plictisealã, neliniºte, încãpãþânare.
Dându-vã seama cã nu vã puteþi bizui decât pe propriile forþe, cãpãtaþi puterea unui taur. Sunteþi în
cea mai bunã formã dacã vi se cere sã creaþi ceva. Foarte ezitant când e vorba sã vã apropiaþi de cineva cu sufletul, odatã ce v-aþi îndrãgostit aºteptaþi sã fie pentru totdeauna. Ca o caracteristicã a tuturor semnelor fixe, nu abandonaþi uºor în dragoste, chiar atunci când vã daþi seama cã totul s-a sfârºit.
Calitãþi: stabilitate, putere, loialitate, rãbdare, realism;
Defecte: încãpãþânare, septicism, materialism, lene, posesivitate.
Numai lãsând sã se desfãºoare ambele pãrþi ale semnului dvs. zodiacal, puteþi deveni un întreg ºi sã
gãsiþi armonia. Latura dvs. serioasã cautã singurãtatea ºi libertatea, cealaltã se luptã pentru a fi cât
mai des în compania prietenilor. E uºor sã puneþi inima înaintea raþiunii, însã mai trebuie sã o controlaþi. Aveþi nevoie de o activitate foarte diversificatã. În plus, în ciuda reputaþiei de uºuratici, dupã
cãsãtorie Gemenii devin foarte stabili ºi credincioºi. Calitãþi: versatilitate, corectitudine, onestitate,
adaptabilitate, voioºie;
Defecte: superficialitate, instabilitate în privinþa emoþiilor, "inimã slabã", impulsivitate.
Învãþaþi sã înfruntaþi viaþa, altfel rãmâneþi captiv în oceanul dvs. de sentimente. Împlinirea vine din
grija faþã de alþii; aveþi încredere în propriile puteri ºi intuiþii. Intuiþia vã spune care este exact
momentul potrivit pentru o anume acþiune. Trebuie sã învãþaþi însã sã iubiþi fãrã sã puneþi condiþii.
Nu vã daþi seama cât de mult puteþi iubi decât atunci când totul e sfârºit.
Calitãþi: inteligenþa, simþul umorului, intuiþie, compasiune,tenacitate;
Defecte:manipulator, hipersensibilitate, foarte critic, lipsa de scrupule, frica.

Lumea este o junglã pentru dvs. plinã de nesiguranþã ºi temeri. Mândria dvs. de Leu este accentuatã
de faptul cã vã auto-respectaþi enorm. Aveþi capacitatea de a-i face pe alþii fericiþi ºi vã consideraþi
realizat numai dacã lucraþi într-o profesie care vã entuziasmeazã ºi vã solicitã creativitatea. Sunteþi
uºor de rãnit; faceþi cu uºurinþã sacrificii pentru cei pe care îi iubiþi, dar trebuie sã vã feriþi în a vã
transforma copii sau partenerul într-o copie fidelã a dvs.
Calitãþi: sinceritate, sociabilitate, devotament, loialitate, siguranþã de sine;
Defecte: aroganþa, îngâmfare, inflexibilitate, încãpãþânare, vanitate.
Feciora simbolizeazã resursele pure; permanenta cãutare a perfecþiunii nu vã poate face decât sã vã
simþiþi la un moment dat dezamãgit. Învãþaþi sã vã relaxaþi. Vã împãcaþi bine cu sarcinile de serviciu
care cer minuþiozitate ºi exactitate, dar adesea complicaþi inutil lucrurile.
Calitãþi: altruism, modestie, perfecþiune, cinste, eficienþã;
Defecte: nerecunoºtinþã, spirit tiranic, ipohondrie, manie, insensibilitate.
Semnul reprezintã echilibrul ºi armonia pe care le cãutaþi mai întâi în dvs. înºivã, apoi în restul lumii.
Vã entuziasmaþi prea uºor faþã de prieteni ºi vã simþiþi adesea exploatat din pricina fricii ca nu care
cumva sã nu fiþi pe placul tuturor. Capacitatea dvs. de a fi obiectiv înseamnã cã vã descurcaþi în situaþii dificile.
Calitãþi: minte limpede, tact ºi diplomaþie, intelegent, raþionamente de excepþie, prietenos;
Defecte: rãzbunãtor, prea vorbãreþ, dependenþa de alþii, imaturitate, superficialitate.
Puterea semnului dvs. stã în capacitatea de a-i influenþa pe alþii. Puteþi construi, dar, în egalã mãsurã,
puteþi ºi distruge. Ca sã aveþi cu adevãrat satisfacþia muncii, trebuie sã vi se exploateze toate resursele. Pentru dvs. nu existã jumãtãþi de mãsurã ºi odatã ce vã ataºaþi nu acceptaþi cu uºurinþã sã abandonaþi.
Calitãþi: constructiv, loialitate, caritate, conºtiinciozitate, hotãrâre;
Defecte:dispreþul altora, instabilitatea stãrilor de spirit, posesivitate, lãcomie, inconsistenþã.
Scopul dvs. este creºterea continuã a cunoºtinþelor. Trebuie însã sã învãþaþi sã faceþi diferenþa între
nevoi ºi dorinþe. Profitaþi de ce vã oferã viaþa ºi nu aºteptaþi niciodatã ca timpul sã vã rezolve problemele. Dorinþa de a acumula noi experienþe va face adesea sã nu vedeþi cel mai potrivit ºi simplu
mod de a acþiona. Jupiter, planeta dvs. cãlãuzitoare, simbolizeazã înþelepciunea; tocmai de aceea, cea
mai potrivitã meserie pentru dvs. este cea de profesor.
Calitãþi: generozitate, onestitate, clarviziune, entuziasm, înþelepciune;
Defecte: superficialitate, nerãbdare, dorinþa de a judeca acþiunile altora, greu de mulþumit.
Adesea, de abia în a doua jumãtate a vieþii vi se întâmplã sã deveniþi mai încrezãtori în dvs. ºi atunci vine ºi succesul. Prudenþa excesivã nu este de folos în dragoste. Familia este cel mai important
lucru pentru sufleul dvs. sensibil, dar poate fi foarte greu sã gãsiþi un partener gata sã vã
împãrtãºeascã devotamentul. Înainte de a vã apuca de o treabã vã place sã o examinaþi din toate
unghiurile.
Calitãþi: abilitate, conºtincioazitate, prudenþã, oportunism, simþ al umorului;
Defecte: autoritate excesivã, grosolãnie, greoi în acþiune, rãcealã, inflexibilitate.
Menirea dvs. este sã faceþi lumea mai bunã. Deºi încercaþi sã fiþi un judecãtor drept, trebuie sã vã
obiºnuiþi cu ideea cã nu toþi oamenii sunt egali. Fiþi mai flexibil ºi recunoaºteþi cã ceea ce credeþi dvs.
astãzi cã este un adevãr absolut, mâine s-ar putea dovedi o mare eroare. Munciþi bine în colectiv ºi
nu vã lãsaþi intimidaþi de autoritãþi. Un politician tipic, sunteþi în largul dvs. dacã aveþi de susþinut o
cauzã.
Calitãþi: dorinþa de progres, minte limpede, imaginaþie, talent, toleranþã;
Defecte: suspiciune, rãcealã, pretenþii exagerate, îngãduinþã dispreþuitoare, rigiditate.
Cãdeþi adesea victimã a dilemei dintre a vã ajuta pe dvs. înºivã sau pe alþii. Calea spre împlinire este
folosirea imaginaþiei. Sunteþi un actor înnãscut ºi preluaþi cu uºurinþã stãrile de spirit ale altora.
Sensibilitatea naturalã vã ajutã sã reuºiþi în tot ceea ce întreprindeþi.
Calitãþi: altruism, inteligenþã, sensibilitate, inspiraþie, loialitate;
Defecte: lipsa de scrupule, nerãbdare, pesimism, nu ºtiþi sã pierdeþi, sarcasm.
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ISTORIA FIZICII

RUTHEFORD ºi scindarea atomului
C

ând s-a descoperit procesul de fisiune atomicã, sa dezlãnþuit o forþã distrugãtoare ºi o potenþialã
sursã de energie, pânã atunci de neimaginat.

Sir Ernest Rutherford în laboratorul
Cavendish de la Universitatea din Cambridge,
director al laboratorului din 1919.

În 1854 inventatorul german Heinrich
Geissler (1814 - 1879) a reali-zat ceea ce
avea sã fie numit „tub Geissler” . Acesta
era un tub de sticlã etanºat având în interior electrozi me-talici, ºi Geissler fãcuse o
pompã care putea sã producã un vid foarte
puternic în interiorul tubului. Conectând o
bobinã de inducþie de înaltã tensiune la
electrozi, cercetãtorii au descoperit cã se
formeazã o licãrire de culoare verde pe sticlã, în partea opusã electrodului negativ
(numit de Faraday „catod”). Fizicianul
german Eugen Goldstein (1850 - 1931) a
sugerat în 1876 cã licãrirea este produsã
de o radiaþie provenitã de la electrod, ºi a
numit-o „razã catodicã”.

Electronii
Omul de ºtiinþã englez William Crookes
(1832-1919) a îmbunãtãþit mo-delul lui
Geissler ºi a arãtat cã razele pot fi reflectate
de un magnet. Apoi englezul J.J. Thomson a
susþinut în 1897 cã razele sunt formate din
particule încãrcate negativ, fiecare având o
masã de aproape douã miimi din cea a unui
atom de hidrogen. El le-a numit „electroni”
– nume produs cu câþiva ani înainte de
fizicianul irlandez George Stoney (18261911), care calculase deja valoarea teoreticã
a încãrcãturii lor electrice.
Astfel a fost clar cã atomul nu este acea
particulã indivizibilã despre care vorbeau
Dalton ºi succesorii sãi. Thomson însuºi a
sugerat cã electronii sunt lipiþi ca niºte
coacãze de „aluatul” atomului; însã în

curând a devenit evident faptul cã existã ºi
alte particule ce formeazã structura atomicã.
Neozeelandezul Ernest Ruthrford (18711937) s-a alãturat laboratorului Cavendish
din Cambridge în 1895, a lu-crat cu
Thomson la investigarea radio-activitãþii
uraniului, ºi a descoperit cã douã tipuri
diferite de particule sunt emise de acest element.
Pe una dintre ele a numit-o „particula
beta”, care avea masa ºi sarcina unui electron; cealaltã, „particula alfa”, avea o
sarcinã pozitivã ºi de patru ori masa unui
atom de hidrogen. Mai era ºi „radiaþia
gamma”, care curând s-a dovedit a fi formatã din raze X de înaltã frecvenþã.

Apoi în anul 1930 fizicianul german
Walther Bothe (1891-1957) a anunþat
descoperirea unui nou tip de radiaþie, produs din bombardarea beriliului cu parti-cule
alfa.
Fizicianul englez James Chadwick
(1891-1974) a repetat experimentele ºi a
dedus cã radiaþia constã din particule având
masa protonului, dar fãrã sarcinã electricã.
Ca urmare, acestea au fost nu-mite „neutroni” ºi fizicianul german Werner
Heisenberg (1901-1976) a sugerat cã nucleul atomic este format din protoni ºi neutroni
– o explicaþie mult mai satisfãcãtoare.

Protonii

Fizicienii ºi-au dat imediat seama cã neutronul este o unealtã idealã – fiind greu ºi
neavând sarcinã electricã – pentru penetrarea nucleului atomic încãrcat.
În Italia, între anii 1934-1936, Enrico
Fermi (1901-1954) a reuºit sã obþinã for-me
radioactive (izotopi) a 37 de elemente
diferite prin bombardarea lor cu neutroni.
Neutronul era absorbit în nucleu atomului
degajându-se energie sub formã de radiaþii
gamma. Fermi a bombardat uraniul, sperând
sã descopere un nou element, pe care l-a
numit „uraniu X” .
La Berlin, germanul Otto Hahn (18971968) ºi austriaca Lise Meitner (1878-1968)
lucrau de asemenea pe linii similare. În
1938, Meitner a fugit de naziºti la
Stockholm; Hahn ºi-a continuat munca cu
Fritz Stassmann (1902-1980). Cu câteva
luni mai târziu au descoperit, spre marea lor
surprindere, cã prin bombardarea uraniului
obþinuserã bariu radioactiv. Meitner a sugerat cã uraniul se scindase în douã: din elementul 92, în bariu (56) ºi un element 43,
numit ulterior tehneþiu.

În 1886 Goldstein descoperise încã o
formã de radiaþie, care se îndrepta în direcþia opusã razelor catodice: el a numit
aceste raze, „raze de canal”. Thomson a
propus ca acestea sã fie numite „raze pozitive” . Dar când s-a arãtat cã sunt particule
cu aceeaºi masã ºi sarcinã electricã pozitivã
ca ºi ionul de hidrogen, Rutherford a sugerat numele de „proton”, din cuvântul grecesc
însemnând „primul” – deoarece hidrogenul
era considerat atomul fundamental.
Fuseserã acum descoperite trei parti-cule
subatomice. Întrebarea era:
-Cum formau acestea structura atomului?
În 1907, Rutherford a fost numit profesor la Universitatea din Manchester, ºi
acolo a efectuat o succesiune de experimente, bombardând foiþe metalice subþiri cu
particule alfa, într-o încercare de a
descoperi natura internã a atomului. El a
descoperit cã pare sã existe un miez dens
foarte mic în centrul atomului, capabil sã
refracte particulele alfa. Asistentul sãu în
aceea vreme era danezul Niels Bohr (18851962),care a conceput ulterior modelul
„Rutherford-Bohr” al atomului.

Modele de atomi
În acest prim model, se credea despre
nucleu cã este format din protoni masivi
încãrcaþi pozitiv, electroni încãrcaþi negativ,
ºi mai mulþi electroni (egali ca numãr cu
sarcina pozitivã rãmasã a nucleului) rotindu-se în jurul sãu. Particula alfa se pãrea cã
este formatã din patru protoni ºi doi electroni: cu alte cuvinte un nucleu de heliu.
A trecut peste un deceniu pânã când acest
model sã înfrunte o provocare seri-oasã.
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... DOR DE NICHITA

Timpul este însuºi Dumnezeu?
Trãim un prezent pur? A trãi înseamnã timp?
Timpul este tot ceea ce nu înþelegem?
Timpul este tot ceea ce nu suntem noi?
Existã timp acolo unde nu este nimic altceva?
Timpul este fãrã sã fie? Timpul este însuºi Dumnezeu?
Inima mea bate în timp? Sunetele, mirosurile, pipãitul,
gustul, vederea sunt chipuri ale timpului?
Timpul este legat de lucruri?
Timpul este legat de cuvinte? Gândurile
sunt timp?
Timpul este însuºi Dumnezeu?
A fi, înseamnã timp?
A avea, înseamnã timp?
Ceasurile sunt bisericile noastre de
mânã sau de buzunar,
de perete...
Ne rugãm luând cunoºtinþã
de bãtaia lor înscrisã pe cadrane...

Iubirea - ºtiinþa perfectã
Noi ºtim cã
unu ori unu fac unu,
dar un inorog ori o parã nu
ºtim cât face.
ªtim cã cinci fãrã
patru fac unu,

Utilizarea neutronului

Fisiunea atomicã
Astfel s-a descoperit fisiunea atomicã.
A devenit clar cã, atunci când se descompune, atomul de uraniu elibereazã doi
sau trei neutroni, ºi fizicienii ºi-au dat
seama în scurt timp cã fiecare dintre aceºti
neutroni este capabil sã iniþieze fisiunea
unui alt atom de uraniu, declan-ºând astfel o
„reacþie în lanþ” care eli-bereazã cantitãþi
mari de energie. Fisiu-nea unei unicii de
uraniu, au calculat ei, poate sã producã puterea explozivã a 600 tone de TNT.
Urmãtorul pas - bomba atomicã.

Alin CIOCˆNEA
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Psihoza clipei ce “a fost”
Momente din trecut mã taie-n flashuri
- calde ºi reci - la nesfârºit,
iar mintea - smulsã din rãdãcini a rãmas singurã cu ea însãºi.
Într-o spiralã de imagini scuturate în trãiri
ºi rupte în impulsuri primare,
clipa ce va fi este clipa care a fost adusã aminte.
Dracii de-ar gusta acum din amarul sângelui meu
ar înnebuni de tristeþe.
Amândoi am fost blestemaþi cu paloarea galbenului:
-eu ºi luna - doi romantici mult prea centrifugaþi.

AMURGUL GÂNDURILOR

dar un nor fãrã o corabie
nu ºtim cât face.
ªtim cã unu plus unu fac doi,
dar eu ºi cu tine,
nu ºtim, vai,
nu ºtim cât facem.
Un cal fãrã un tramvai face un
înger.
Numai tu ºi cu mine
înmulþiti ºi împãrþiþi, adunaþi ºi
scãzuþi rãmânem aceiaºi...
Pieri din mintea mea!
Revino-mi în inimã!

Lascivitaþi de sfântã
Plutea o floare de tei
în lãuntrul unei gândiri
abstracte;
deºertul se umpluse cu lei
ºi de plante.
Un tânãr metal transparent
subþire ca lama
tãioasã tãia orizonturi curbate ºi lent despãrþea
privirea de ochi, cuvântul, de idee, raza de stea
pe când plutea o floare de tei
în lãuntrul unei gândiri abstracte.
rubricª realizatª de

Denis NEGREA

Fantasme marine
Durerea mea cu ochii albaºtri,
atât de dulce mã dori;
dulce ºi greu...
mult prea greu!
Mã plec pânã de pãmânt
la trupul tãu de praf de piatrã.
Simt cum seceta buzelor tale
încã îmi fierbe în vene.
Tãcerea ta mi-a luat
toatã voinþa,
mi-ai închis ochii...

Cu buze reci sãrut
urma paºilor tãi
prin nisipul minþii mele:
E ca un ecou de vioarã...
fãrã vioarã.
Mã plec pânã...
...dincolo de pãmânt.

Închid ochii ºi sãrut resemnarea:
ºi adâncul mãrii aºteaptã din veºnicie
lumina ºi groparul sãu.
Împietrirea ta trezit-a gelozia pietrelor,
Vãzut-ai cum gheþarilor le mijesc vine?

Rugãciune de searã
Cred în ochii tãi albaºtri
atunci când întrezãresc uitarea de mine.
Cred în podul palmei tale calde
pe care þi-l sãrut cu buze pagâne.
Cred în somnul tãu
mai aproape de mine
decât propria-mi rãsuflare.
Fii tu cea mai arzândã rugã
pe care-o rostesc
pentru liniºtea sufletului meu.
P.S.: A se ºopti în genunchi, înainte de culcare!

Denis NEGREA
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<La o coferinþã internaþionalã pe tema comunicaþilor ºi a telecomunicaþiilor sunt prezente toate
statele lumii cu diverse
cercetãri în domeniu.
Iau
cuvântul
americanii ºi spun:
“Am
efectuat
cercetãri ºi am gãsit
sârmã de cupru veche
de apoximativ 1000
de ani. Deci am
ajuns la concluzia
cã strãmoºii noºtri
cu-noºteau
pe
atunci telegraful”.
Iau cuvântul ºi
germanii care spun
“Am
efectuat
cercetãri ºi am
gãsit sârmã de aluminiu veche de
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Farul din Alexandria, Mausoleul din Halicarnas,
Statuia lui Zeus din Olimpia, Colosul din Rodos

E

ste limpede, cã nu poate fi vorba

de "minuni" în sensul mitic al ter-

minologiei - aºadar de realizãri fantastice, eventual atribuite unor forþe
supranaturale; erau lucrãri de arhitecturã ºi artã, ieºite din comun prin
ca-racterul lor monumental-impunãtor ºi realizarea la un înalt nivel
artistic, reprezentând geniul demiurgic al lumii antice.

de

Dintre cele ºapte minuni ale lumii,

ce plângea el la
picioarele mele?!
... mã opresc din
timp.
Acum ºtiu cine
sunt eu ºi numai eu:
- Sunt cel ce încã mai cautã sã se cunoascã!
... îi rãspund eu.
- Sunt perfect!
Sarcastic l-am auzit rânjind ºi spunãndu-mi:
- E º T I U N P R O S T ! ...ºi a murit apoi de pudicitate.

ºase nu mai existã astãzi. Ele au fost

Limita pânã la care poate ajunge omul este el însuºi.

Denis NEGREA
<ªtii cã eºti dependent de Internet atunci când:
- Uiþi în ce an eºti ,
- Îþi faci tema în HTML ºi îi dai profului URL-ul.
- Ieºi din camera , îþi dai seama cã pãrinþii tãi s-au
mutat ºi habar n-ai când s-a întâmplat asta.
- Refuzi sã mergi în vacanþã într-un loc fãrã
curent ºi telefoane.
- Visezi doar la conexiuni mai rapide:
28.8...ISDN...cable modem...T1...T3...
- Deschizi interfonul când ieºi din camerã ca sã
auzi când vine un e-mail.

2005

CELE 7 MINUNI ALE LUMII (ULTIMA PARTE):

Punctul Zero
Omul perfect m-a rãpit într-o zi în nava lui ce gravita în
jurul propriei lui conºtiinþe. M-a þinut legat cu propria-mi voinþã
ºi m-a ferecat cu propriile-mi mâini. L-am simþit privindu-mã
ca pe un animal ºi l-am auzit plângându-mi la picioare.
Am întins mâna sã-l ating dar trupul lui nu mai cunoºtea
carnea. Am început sã plâng cu el dar ochii lui nu mai erau
sãraþi de lacrimi. Cum sã-l ridic de la picioarele mele pe Omul
zeu. Ce cautã el la picioarele mele - mã tot întrebam.
Oare acesta este sfãrºitul...?! ...
Din instinct am început sã þip de fricã.
... m-a auzit.
De pretutindeni s-a ridicat ºi mi-a dat o palmã. Mi-a luat
apoi fiecare celulã în parte ºi mi-a bãtut-o în cuie reci ca sã
rãspund interogatoriului sãu. Þipãtul lui mut îmi sparge pieptul.
Îl aud:
- CINE EºTI?
Dar eu... eu... mi-am uitat numele; zadarnic încerc sã-mi
amintesc. De fricã sã nu mã loveascã aº fi vrut sã ridic mâinile.
Încep sã strig:
- Sunt pãrinþii mei, sunt pãrinþii pãrinþilor mei...
- Sunt cel ce am fost nãscut, cel care am învãþat sã fiu ºi
cel care nu am luat la cunoºtinþã cã pot fi;
- Sunt cel ce ºtiu cã sunt ºi sunt cel care voi fi;
- Sunt copiii mei, ºi copiii copiilor mei...
- Sunt... sunt TU.
Mã opresc din vorbit, mã opresc din respirat, mã opresc din
învãþat
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apoximativ 1500 de ani. Deci am ajuns la concluzia cã stramoºii noºtri cunoºteau pe atunci telefonia”.
Într-un final, iau cuvântul ºi românii care au
spus: “Am efectuat cercetãri asupra vremurilor
de acum 2000 de ani ºi nu am gãsit nimic. Deci
am ajuns la concluzia cã strãmoºii noºtri
cunoºteau pe atunci telefonia mobilã”.
<ATENTZIE!!!! a aparut un nou virus!!!...
Virusul taliban!!! Citez din introducere:
“Dragã utilizatorule, acesta este un virus
tali-ban! Cunoscutã fiind sãrãcia resurselor IT
ale þãrii noastre, acest virus este MANUAL. De
aceea te rog sã transmiþi acest virus tuturor prietenilor tãi care au adresa de email ºi totodatã sã
iþi ºtergi singur toate fiºierele de pe hardul tãu.
Multumesc, Abdulah Hackerul Taliban.”
<Se întâlnesc 3 studenþi: de la UTM, de la
colegiul Electomecanic ºi de la Academia de
Poliþie ºi discutã subiectele de la examen:
UTM:
„Care este unitate de mãsurã a curentului?”
a) ohmul; b) amperul; c) voltul.
Colegiul Electromecanic:
„Nu cumva aprerul este unitatea de mãsurã a
curentului?”
a) DA; b) NU; c) pass.
Academia de Poliþie:
„Unitatea de mãsurã a curentului este amperul !”
a) DA; b) Întocmai; c) Sã trãiþi!
<Dumnezeu îl trimite pe Sf. Petre sã vadã ce fac
studenþii. Acesta vine înapoi ºi raporteazã:

“Mai sunt trei luni pânã la examene. Filologia
învaþã de rupe cãrþile, Arhitectura învaþã,
Politehnica chefuieºte” ..........................
“Mai sunt douã luni pânã la examene: Filologii
învaþã de nu mai ºtiu de ei, Arhitecþii de-abia mai
dorm de atâta învãþat, Politehniºtii chefu-iesc”
..................................
“Mai e o lunã pânã la examene, ºi filologii ºi
arhitecþii sunt cu burta pe carte non stop,
politehniºtii, tot la chefuri” .............................
“Mai e o zi pânã la examene. Filologii înnebunesc de învãþat, arhitecþii, la fel, toti politeh-niºtii
sunt la bisericã”
“Da? atunci pe ei îi ajutãm!”
<Toþi oamenii de ºtiinþã jucau de-a v-aþi-ascunselea în Rai. Se pune Einstein ºi începe sã numere.
Toþi se ascund pe unde gãsesc, numai Newton ia
o cretã, traseazã un pãtrat cu latura de 1 m ºi se
aºeazã în mijlocul lui. Dupã ce terminã de
numãrat, Eistein se întoarce ºi, bineînþeles, îl vede
pe Newton:
Eistein: Te-am vãzut. Tu eºti Newton.
Newton: Îmi pare rãu, dar nu sunt eu.
Eistein: Cum adicã nu eºti tu? Te cunosc foarte
bine. Eºti Newton.
Newton: Ia priveºte mai atent. Ce vezi?
Eistein: Tu în mijlocul unui pãtrat cu latura de 1
m.
Newton: Pãi ºi ce înseamnã Newton pe metru
pãtrat?
Eistein: Pascal.
Newton: Pãi vezi, el e!

Mihai TONEA

distruse nu numai de catastrofe naturale, ci ºi de nebunia oamenilor; dar
înainte de orice, au pierit datoritã
acelui factor necruþãtor care este
Timpul, forma fundamentalã de existenþã ºi de descompunere a materiei.

Primul care a descris în ansamblu monumentele a fost Filon din Bizant (sf. sec. III
î.e.n.), dar textul sãu nu s-a pãstrat decât într-o
traducere latineascã târzie; Herodot, înainte de
Filon, iar dupã Filon, alþi autori antici de prestigiu - printre care Diodor, Strabon, Vitruviu,
Pausanias - au dscris diferite monumente ca
"minuni ale lumii antice", totdeauna în numãr
de ºapte. De-a lungul veacurilor, unele au fost
înlocuite - de pildã: zidurile Babilonului,
prin Farul din Alexandria. Selecþia s-a
definitivat foarte târziu (la înc. sec. XIX)
fixându-se asupra urmãtoarelor ºapte:
Piramida lui Cheops (Kufu) de la
Giseh, Grãdinile suspendate ale
Semiramidei din Babilon, Templul
Dianei (Artemisei) din Efes,
Mormântul lui Mausol din
Halicarmas, Statuia lui Zeus din
Olimpia, Farul din Alexandria ºi
Colosul din Rhodos. Dintre aceste
7 monumente celebre ale antichitãþii Piramida lui Cheops
(Piramida cea mare) întruneºte trei
însuºiri menite sã trezeascã în mod
deosebit interesul: este cel mai vechi,
este singurul care a
supravieþuit pânã
astãzi ºi de la el se
leagã o sea-mã de
chestiuni controversate care, de-a
lungul vremii, ºi
mai ales în ultimii
150 de ani, au dat
naºtere unor speculaþii hazardate ºi

unor dispute ºtiinþifice adesea înverºunate.
Nici cu celelalte ºase monumente lucrurile
nu sunt pe deplin lãmurite - mai întâi fiindcã nu
putem delimita totdeauna precis elementele
mitice de cele istorice, apoi deoarece nu putem
stabili decât cu oarecare probabilitate tehnicile
folosite în construcþie, în sfârºit, datoritã faptului cã în unele cazuri suntem nevoiþi a ne rezuma la presupuneri chiar ºi în ceea ce priveºte
înfãþiºarea acestor monumente, deoarece sursele literare ºi iconografice (efigii pe monezi ºi
altele) sunt fie sãrace, fie contradictorii.
FARUL DIN ALEXANDRIA, construit
între 285-247 î.e.n. de arhitectul Sostrate din
Cnid, avea înãlþimea de aproximativ 130 m ºi
era în întregime din marmurã albã; farul era
format din trei corpuri suprapuse, retrase succesiv ºi avea, la bazã, un plan pãtrat, la mijloc,
un plan octogonal, iar în ultima parte, un plan
cilindric.
Farul a fost distrus între secolele XII-XIV.
MAUSOLEUL DIN HALICARNAS a
fost opera arhitecþilor Pytheos ºi Satyos precum ºi a sculptoruluui Scopas. Construirea lui
a fost încheiatã, în anul 335 î.e.n., de Artemisa,
soþia regelui Cariei, Mausol; din porunca acestuia, monumentul a fost înãlþat pentru a-i sluji
ca mormânt-templu.
STATUIA LUI ZEUS DIN OLIMPIA,

executatã din lemn placat cu aur ºi fildeº, este
opera faimosului sculptor al antichitãþii, Fidias.
Ea a fost realizatã între anii 437-432 î.e.n.
Statuia avea o înãlþime de 12 m ºi îl reprezenta pe Zeus aºezat pe tron, þinând în mâna dreaptã o statuetã a zeiþei Victoria, iar în mâna
stângã un sceptru. A fost distrusã în secolul V
e.n.
COLOSUL DIN RODOS a fost o statuie uriaºã din bronz, reprezentând pe Helios,
zeul soarelui. Ea a fost realizatã de sculptorul
Chars din Lindos ºi a fost înãlþatã la intrarea în
portul Rodos de locuitorii oraºului, între anii
292-280 î.e.n. pentru a cinsti victoria lor asupra
lui Demetrios Poliorketes. Statuia a dispãrut în
anul 224 î.e.n., în urma unui cutremur. Din
descriere, rezultã cã avea o înãlþime de 32 de
metri.
Numãrul 7 a jucat în istorie ºi în mitologie
un rol însemnat - câteva popoare ale Orientului
antic îi atribuiau chiar o forþã mis-ticã; aceastã
credinþã a fost preluatã, ca multe alte tradiþii, de
vechii greci, în istoria cãrora vom gãsi printre
altele expediþia "Celor ºapte împotriva Terrei",
pe "Cei ºapte înþelepþi", de asemenea "Cele
ºapte minuni ale lumii antice".
Acestea fiind spuse, vom încheia în acest
numãr al revistei rubrica destinatã celor 7 minuni ale lumii antice.

Victor POPESCU
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Viitorul ºi moartea SOARE LUI

C

u toþii adorãm rãsãriturile calde de soare ºi aproape tuturora ne place sã
ne relaxãm vara cãpãtând un bronz pe malul mãrii la fel cum suntem

cuprinºi de boemul unui apus în doi. Soarele este aproape de noi prin încrederea ºi sentimentul de siguranþã pe care ni-l inspirã. Însã câþi dintre noi neam gândit la el ca ceea ce este de fapt, dincolo de mituri ºi legende - un astru.

Naºterea Soarelui s-a produs cu aproximativ 4,7 miliarde de ani în urmã, când întrunul din braþele spirale ale Galaxiei noastre,
un nor de materie interstelarã s-a prãbuºit
asupra lui însuºi prin atracþie gravitaþionalã
sub efectul undelor de ºoc rezultate din
exploziile stelelor. În centrul acestui nor aflat
în rotaþie ºi în contracþie, gazul, în special
hidrogenul, s-a condensat suficient pentru a
face posibile reacþiile termonucleare care
transformã hidrogenul în heliu. Este Soarele
nostru actual.
În 3,5 miliarde de ani, Soarele îºi va fi
consumat cvasitotalitatea hidrogenului din
nucleul central. Regiunile centrale se vor contracta mai rapid, întrucît, producþia de energie
nuclearã încetând, gravitaþia nu va mai fi contrabalansatã de presiunea termicã. Din cauza
acestei contracþii, presiunea ºi, deci, temperatura nu vor face decât sã creascã. Pentru a
evacua energia, straturile externe se vor dila-

CULORILE

ta foarte mult ºi fotosfera “va vira spre roºu“.
Pe diagrama Hertzsprunct-Russell,
Soarele va abandona secvenþa principalã ºi se
va alãtura grupului gigantelor roºii. Pe durata
parcurgerii ramurii gigantelor roºii, Soarele
va trãi pulsaþii termice, iar diametrul lui va
atinge pânã la o unitate astronomicã (1 UA =
distanþa medie Pãmânt – Soare = 150 milioane km).
Vântul solar se va amplifica ºi steaua
noastrã va pierde 40 % din masã.
Luminozitatea ajunge la peste 5200 de ori
luminozitatea actualã. Soarele va înghiþii
planeta Mercur, dar Venus ºi Pãmântul nu vor
fi înglobate pentru cã masa Soarelui va fi
scãzut la 60 % din masa iniþialã ºi cele 2 planete, beneficiind de o relaxare a legãturii gravitaþionale, vor fi emigrat la 1,2, respectiv 1,7
unitãþi astronomice. În miezul stelei, când
temperatura va fi atins 100 milioane de grade,
se va declanºa fuziunea heliului, va avea loc
în centrul Soarelui. Transmutaþia hidrogenului în heliu va continua într-un strat mai îndepãrtat, dar având contiguitate cu nucleul.
Peste 7,7 miliarde de
ani , heliu va fi consumat
ºi, ca urmare a încetãrii
producþiei de energie
nuclearã, steaua se va
contracta din nou.
Densitatea va creºte

pânã în punctul în care va permite douã tipuri
de reacþii nucleare, în douã straturi : la perferie, hidrogenul va arde în heliu, iar într-o
coajã adiacentã a miezului, heliul va suferii
transmutaþii. Aceastã abundenþã de energie va
obliga steaua noastrã sã-ºi mãreascã volumul
pentru a echilibra presiunile de tip termic ºi
gravitaþional. Se vor produce vâlvãtãi, eruptive, numite pulsaþii termice. Sub presiunea
internã a radiaþiei materia va fi ejectatã în valuri. Soarele va deveni minuscul, raza lui se va
reduce la 3 % din cea actualã. Temperatura
supra-feþei va sãri de la 4000 K la 100000 K
ºi culoarea se va vira despre roºu spre alb.
Soarele îºi va sfârºi existenþa ca o piticã
albã, nu mai mare decât pãmântul care va
lumina gazele ejectate, continuând sã iradieze
încã un numãr de mili-arde de ani, pânã când
se va întuneca .
Masa de materie ejectatã în spaþiu, printre
care ºi atomii Pãmântului purtatã de vântul
solar, va fi integratã în noi stele, noi planete
ºi, poate, noi fiinþe vii.

Alina PAªOL
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HIDROGENUL … combustibilul viitorului!
Stocarea hidrogenului este un element
cheie pentru o economie bazatã pe un nou tip
de combustibil: hidrogenul. Metodele actuale
de stocare cuprind comprimarea gazului,
lichefierea criogenicã ºi absorþia în hidrurile
metalice solide.
Stocare hidrogenului în hidrurile metalice are avantajul unei uºoare manipulãri în
funcþie de temperatura ºi presiunea de lucru.
Dezavantajul principal constã în greutatea
mare a dispozitivului de stocare, motiv pentru
care stocarea hidrogenului în hidruri metalice
se utilizeazã în special la aplicaþii staþionare.
Descoperirea unor noi materiale care sã
reducã greutatea dispozitivului de stocare va
conduce la extinderea utilizãri în aplicaþii
mobile. În acest sens Savannah River
Tehnology Center a realizat prototipuri de
motoare alimentate de la baterii cu hidrogen
stocat în hidruri metalice, care au fost utilizate
cu succes pe câteva modele actuale de autovehicole. Folosirea acestui procedeu a redus
complet noxele care ar fi rezultat prin utilizarea motoarelor clasice cu combustie
internã.
Hidrogenul este un element uºor. În
condiþii normale de temperaturã, hidrogenul
are cea mai micã cantitate de energie pe unitatea de volum în comparaþie cu alþi combustibili ca de exemplu gazul natural ºi

gazolina. Pentru ca hidrogenul sã devinã un
combustibil real, trebuie gãsitã o cale de a
mãrii densitatea volumicã a energiei pânã la
un nivel practic.
S-a ajuns la concluzia cã hidrogenul va fi
combustibilul viitorului. Din cauza abundenþei sale ºi a faptului cã în urma arderii singurul produs rezultat este apa ºi de asemenea
deoarece, conþine cea mai mare cantitate de
energie pe unitatea de masã. În realitate,
hidrogenul este doar un combus-tibil ºi este
nevoie de energie pentru a produce hidrogenul elementar ºi pentru al stoca.
Având în minte problema stocãrii hidrogenului, a fost brevetat un design pentru a
face acest lucru. Schema de bazã a dispozitivului este un vas orizontal împãrþit în compartimente cu ajutorul unor palete metalice ºi
un tub pentru rãcire sub formã de “U”. Toate
componentele ocupã cam 6 % din spaþiu
disponibil, deci rãmânând 94 % spaþiu liber.
Pudra de hidruri metalice, ocupã la rândul ei
cam 80 % din spaþiul rãmas, iar restul de 20
% este spaþiu ce rãmâne pentru dilatarea
gazului. Lungimea, diametrul ºi numãrul containerelor variazã în funcþie de aplicaþie ( vezi
figura).
Un sistem de stocare cu o capacitate de 15
kg de hidrogen, bazat pe acest design a fost
testat la bordul unui autobuz de oraº, lung de

33 de picioare cu 27 de locuri în 1998. Acest
autobuz a fost echipat cu un generator pentru
motorul cu combustie internã de 70 kW, cu o
baterie de 60 kW ºi un motor AC de 170 kW.
Acest aranjament hibrid a permis unui motor
mic de tip IC sã suporte o putere echivalentã
cu cea a motorului AC. Rezultatul a fost acela
cã eficienþa energeticã a fost dublã faþã de cea
a unui autobuz cu motor diesel. Acest sistem
de stocare cu capacitate de 15 kg este alcãtuit
dint-un vas de 48,5 picioare lungime ºi 3,5
inchi în diametru. Fiecare vas conþine 26 kg
de LmNi4,96Al0,04. Aceste vase au fost
asamblate în douã pachete ºi puse în douã
cutii de aluminiu. Cutiile fiind montate pe
ºasiu sub podea. Rãcitorul motorului la 700 C
asigurã cãldura necesarã pentru descãrcarea
hidrogenului. Nici una din cele douã cuti nu
au întâmpinat nici o problemã în
aprovizionarea cu hidrogenul la o ratã maximã de 6 kg/h. În timpul reîncãrcãrii, apa
rezultatã în urma procesului a fost folositã la
rãcirea vaselor. Folosind hidrogen la o presiune de 20 atm, a fost necesar un timp de 2
ore pentru reîncãrcare. Acest sistem de stocare al hidrogenului a mers conform planului
teoretic.
Oare va fi hidrogenul cheia unui mediu
înconjurãtor mai curat? Va fi el leacul pentru
Planeta noastra bolnava de atâta poluare?!…

Nicoleta

I IRIGˆ

Design-ul unui vas pentru stocarea hidrogenului

SOARELUI

Toatã lumea ºtie cã astrul nostru tutelar are culoarea galbenã.
Dar, în funcþie de echipamentul tehnic sau instrumental folosit pentru ”vizualizarea” sa , el poate apãrea ºi sub alte culori decât cea
obiºnuitã. De fapt, culoarea realã a oricãrei stele depinde de temperatura de la suprafaþa sa. Aºa se face cã existã stele roºii (închis sau
deschis), portocalii, galbene, bleu si chiar violete.
1.
Imaginea în ultraviolet, oferitã de satelitul SOHO, a fãcut
posibilã vizualizarea unor fenomene violente din atmosfera solarã, de
felul acelor bucle generate de câmpul magnetic.
2.
O coroanã în verde, vãzutã, de asemenea, de cãtre SOHO.
În spatele acestei false culori se ascunde însã o realitate fizicã bine
precizatã: undele ultraviolete de 19,5 nanometri lungime (emise de
fierul încãlzit la 1,5 milioane de grade).
3.
Coroana de plasmã a Soarelui, surprinsã de satelitul
japonez Yohkoh, cu ajutorul razelor X emise de Soare (la nivelul
petelor albe, temperatura atinge 2 milioane de grade C).
4.
Undele captate de un radiotelescop ne oferã o altã imagine
a discului solar: aceasta ne apare cam de mãrimea pe care o are în
luminã vizibilã.
5.
Imagine unui Soare “negru”, din timpul eclipsei totale din
11 iulie 1991, fotografie luatã de la observatorul din Mauna Loa
(Hawaii). Pot fi vãzute protuberanþele (în roºu) care emerg din cromosferã (unul din “straturile” externe ale astrului zilei), precum ºi

jeturile de plasmã (care se difuzeazã din coroanã pânã la o depãrtare
de mai multe zeci de milioane de kilometri).
Dacã temperatura este cea care determinã culoarea, nivelul acesteia depinde de masa astrului respectiv. Pentru a se stabiliza, astrele
masive, cu un câmp gravitaþional foarte mare, au nevoie de o presiune termicã pe mãsurã, care sã compenseze gravitaþia ºi sã le asigure echilibru. Cu cât o stea este mai masivã, cu atât nucleul este mai
cald ºi temperatura sa superficialã mai crescutã (aceasta din urmã
putând varia de la 2500 pânã la 20.000 de grade Celsius). De aceea,
o stea precum Soarele (6000 de grade C la suprafaþã ºi 15 milioane
de grade în nucleu) este galbenã, iar alta, ca Sirius (între 8000-9000
de grade la exterior, 40 de milioane de grade în miezul zilei), este
albastrã.
Bãlan Georgiana

z
 De pe Pãmânt se vede numai o
parte a Lunii. Asta pentru cã Luna se
învârteºte în jurul axei proprii în
acelaºi timp în care se învârteºte în
jurul Pãmântului. Partea care nu se
vede a fost lovitã de un meteorit cu
mult timp în urmã ºi a deplasat centrul
Lunii, o emisferã devenind mai grea
de-cât cealaltã. Pentru cã Pãmântul are
o forþã gravitaþionalã de 6 ori mai
mare decât a Lunii, întotdeauna spre
Pãmânt va fi atrasã numai partea mai
grea.
z
De pe Lunã cerul se vede negru
pentru cã Luna nu are atmosferã care sã împrãºtie lumina.
Pe Marte se gãseºte cel mai înalt vulcan din sistemul nostru solar,
z
de 3 ori mai înalt decat Everestul. La polii planetei Marte se gãseºte
gheaþã.
 Marte are o suprafaþã care seamãnã cu un deºert pietros. Vulcani
z
enormi ºi cratere vechi, ca ºi dune de nisip sunt formele de relief de pe
Marte.

z
 Jupiter este cea mai mare planetã din sistemul nostru. În ea ar
încãpea toate celelalte 8 planete. Suprafaþa lui poate fi acoperitã de 11
suprafeþe ale Pãmântului sau þi-ar trebui 1.000 de planete Pãmânt dacã
vrei sã-i umpli volumul.
z
 Saturn este cât 9 planete Pãmânt ºi jumãtate, încap 764 planete
Pãmânt în interiorul lui. Se mai numeºte ºi planeta inel pentru cã are
cel mai mare ºi mai vizibil inel dintre toate plane-tele. Densitatea lui
Saturn este mai micã decât a apei încât dacã l-ai pune într-un vas mare
cu apã, ar pluti.
 La fiecare 248 de ani Pluto se apropie de Soare mai mult decât
z
Neptun, fãcând ca Neptun sã fie cea mai îndepãrtatã planetã de Soare.
Pluto se miºcã în interiorul orbitei lui Neptun pentru 20 de ani. În
aceastã perioada de 20 de ani, Neptun devine cea mai îndepãrtatã planetã de la Soare. Ultima datã Pluto a intrat în orbita lui Neptun la 23
ianuarie 1979 ºi a stat acolo pânã la 15 martie 1999. Toate aceste pentru cã orbita lui Pluto are formã de cerc foarte turtit, ca orbita unei
comete.
 Când o cometã se apropie de Soare, coada o urmeazã. Când se
z
îndeparteazã de Soare, coada este cea care merge în faþã.
Mihai TONEA
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Bordeaux-ul - oportunitate pentru tinerii studenþi
Bordeaux este locul ideal pentru
studenþii care vor sã-ºi îmbo-gãþeascã
paleta de cunoºtinþe, dar ºi pentru cei
pasionaþi de artã ºi minunãþiile
naturii.
Cu ajutorul bursei Erasmus-Socrates am
avut ocazia de a petrece 3 luni minunate în
acest oraº al Franþei.
Oraºul Bordeaux, locul supremului clocot,
este renumit pentru ospitalitatea cu care
francezii îºi primesc strãinii dar nu ºi în ultimul rând pentru vinurile sale, brânza cu mucegai, creveþii ºi scoicile delicioase.
A ºasea metropolã francezã cu aproximativ 730.00 locuitori, oraºul Bordeaux are 27
comunitãþi urbane, 4 mari universitãþi, 14 ºcoli
ºi un ºir de laboratoare ºi centre de cercetare în
electronicã, biotehnologie, fizi-cã, etc.
Încã de la intrarea în Franþa am fost impresionatã de frumuseþile acesteia; din autocar am
admirat Coasta de Azur, de-a lungul Rivierei
Franceze Nice-oraºul florilor unde se aflã centrul de Congrese-Acropolis ºi fostul Bastion
englez, rãmânând astfel veºnic îndrãgostitã de
marea Mediteranã. Aici clãdirile sunt de o
mare diversitate ºi frumuseþe, nu sunt foarte
înalte, dar bogat împodobite cu statui ºi
basoreliefuri, într-o deplinã armonie a stilurilor. Strãzile ºi bulevardele înguste sunt
luminate feeric, parcurile imense sunt
împodobite cu garduri vi, frumos tunse, aranjamente florale ºi fântâni arteziene cu jocuri de
apã de o rarã frumuseþe.
La orele serii sau la sfârºit de sãptã-mânã,
stilul de viaþã al francezilor îi determinã sã ia
cu asalt fie ele mici bistrouri sau restaurante de
lux, muzee, teatre de toate genurile, cinematografe, grãdini botanice, muzee istorice
naturale, însã foarte apreciate rãmân plimbarile pe Garonne cu vaporaºul „bus de fleuve”.
La universitatea Bordeaux 2 am fost îndrumatã de profesorul Alain Marbeau de la care
am învãþat lucruri interesante legate de simularea dinamicii moleculare, am lucrat în laboratoare moderne de cercetare ºi am participat la
o prezentare ºtiinþificã care a avut loc pe un
vapor. Aici profesorii francezi au reuºit sã
îmbine plãcutul cu utilul, astfel am participat
la prezentarea a 4 lucrãri ºtiin-þifice foarte
interesante, urmatã de un prânz specific
bucãtãriei franceze ºi de vizita la citadela
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entru rubrica de interviuri a revistei, am stat de vorbã cu
domnul conf. univ. dr. Benedic Oprescu. Am încercat sã
aflãm câte ceva din viaþa sa profesionalã ºi personalã.

“Nu existã un imposibil, nu existã o
limitã a voinþei umane”

Blaye, o cetate romanizatã.
Pe durata celor celor 3 luni am avut ocazia
de a vizita diferite locuri minunate, de exemplu
unele dintre cele mai mari ºi importante oraºe
cu ar fi capitala Paris, Toulouse, Lyon,
Lourdes, Biaritz, Saint Emilion, Arcachon, etc.
Pentru cei ce vor sã profite din plin de cât
mai multe activitãþi interesante, existã în
Bordeaux o federaþie a universitãþilor timpului
liber în Aquitaine, înfinþatã dupã 1976,care in
ziua de azi reuneºte peste 11 universitãþi. Ea
favorizeazã întâlnirea ºi schimbul de studenþi
care au motivaþia, curiozitatea ºi buna dispoziþie ca puncte comune.
Universitãþile timpului liber sunt locuri
culturale dezinteresate care rãspunde unei
cereri foarte mari de persoane care se subscriu
plãcerii de a învãþa. Din aceastã fede-raþie face
parte ºi un club numit “Erasmus et Mundus”
compus în mare parte din profesori, care propun studenþilor strãini nume-roase activitãþi culturale: vizionarea unor filme la cinama, plimbãri cu bicicleta, cursuri de gastronomie, vizite
în muzee ºi în diferite oraºe.
Pentru viitorii bursieri interesaþi de aceste
activitãþi pot lua legatura cu doamna Danielle
Berard, email:
danielle.berard@wanadoo.fr,
coordonatoarea acestui club din universitãþile
Bordeaux 1 ºi 2.
Am avut ocazia de a participa ºi eu la câteva din aceste activitãþi, am fost la cinema, la
câteva serate ºi restaurante, însã cea mai plãcutã amintire rãmâne excursia de la Arcachon.
Însoþiþi de 30 de profesori dornici sã ne
împãrtãºeascã cunoºtiinþele, cultura france-zã
ºi sã cunoascã cât mai multe despre noi studenþii strãini, am petrecut o zi superbã în
Arcachon pe un vapor.
Bazinul din Arcachon se aflã la mai puþin
de o orã de Bordeaux pe drumul naþional
N250, la 175 km de Bazonne, 299 km de
Toulouse, 611 km de Lyon ºi la 645 km de
Paris.
Situatã la intrarea în bazinul Arcachon,

duna lui Pilat este cea mai importantã formaþiune nisipoasã din Europa, având 105 m
înãlþime, 2700 m lungime, 500 m lãþime ºi 60
milioane m3 de nisip. Tot aici se pot gãsi
numeroase pãsãri migratoare, peºti, diverse
scoici: amande, huître (comestibile), solene,
couteau, petoncle, cabanele Tchanquees
numite la noi lacune.
Aþi ajuns în Bordeaux ºi nu ºtiþi cum sã
ajunge-þi în village, la universitate sau la
cumparãturi? iatã câteva sfaturi utile în acest
caz: dacã veniþi în Bordeaux cu autocarul veþi
fi lãsaþi în faþa gãrii “St-Jean” de unde puteþi
lua cu uºurinþã tramul pe linia C pânã în
Quinconces unde schimbaþi linia C cu B
„Pessac Bougnard”. Pentru village 1 veþi
coborâ la staþia Pexotto, pentru village 2 la
staþia Doyen Brus iar pentru village 3 staþia
Unitec. Cel mai mare, frumos ºi vestit bulevard pentru cumpãrãturi este Sainte Catherine,
aflat între Grand Theatre ºi Victoire, de asemenea cel mai mare centru comercial este
Meriadech-ul numit ºi Auchann aflat la capãtul liniei A „Lormont Lauriess”, trecând podul
peste Garonne puteþi gãsi complexele Metro ºi
Carefour.
Profitaþi din plin de weekend-uri, cu un
bilet de 5 persoane pentru 2 zile puteþi vedea
locuri minunate, de la munþii Pirinei la
Oceanul Atlantic, chiar ºi o micã parte din
Spania, cum ar fi Canfrag din Pirinei ºi San
Sebastian-Donostia un oraº vechi, cu strãzi
mici ºi catedrale minunate, un adevãrat rai
pentru pasionaþii de ocean, plajã ºi peisaje mirifice.
Acestea nu sunt decât nu sunt decât o micã
parte din numeroasele amintiri pe care le am
din frumosa experienþã, plecãnd din Bordeaux
cu imaginea unui fascinant oraº dar ºi cu regretul de a nu fi vãzut cecât foarte puþin din comorile lui.
Urez succes colegilor mei în goana pentru
burse ºi amintiri cât mai plãcute!

Raluca Ni ª

< Care este gradul dumneavoastrã universitar?
Din anul acesta universitar sunt conferenþiar în cadrul catedrei de Fizicã – Chimie
a universitãþii din Piteºti.
< Unde aþi fãcut liceul, facultatea ºi dacã
aveþi alte studii postuniversitare?
Liceul l-am fãcut la Alexandru
Odobescu. Facultatea am fãcut-o la
Bucureºti - Mãgurele, Facultatea de Fizicã.
Ca studii postuniversitare ar fi doctoratul pe
cale l-am fãcut la Universitatea din Iaºi în
domeniul fizicii plasmei.
< Cum a fost viaþa d-voastrã de student?
Mi-a plãcut viaþa mea de student. Chiar
mai mult decât ceea de elev deoarece
învãþam doar ce-mi plãcea.
< Existã mari diferenþe între studenþii
de atunci ºi cei de azi?
Diferenþele cred cã vin din atitudinea
faþã de notã a studentului. Pe vremea aceea
se fãceau repartiþii. Se crea astfel o confruntare puternicã între noi pentru note, note
care stabileau o anumitã ie- rarhie.
< Credeþi astfel cã sistemul de
învãþãmânt de atunci era mai bun decât
cel actual?
Sistemul de învãþãmânt este un subsistem social. Cel puþin aºa îl consider eu. El
trebuie sã corespundã cerinþelor sociale.
Sistemul de învãþãmânt de atunci corespundea cerinþelor impuse de societatea. Azi,
acest lucru nu se întâmplã.
< Cea mai mare satisfacþie a d-voastrã
ca profesor care a fost? Dar cea din viaþa
de zi cu zi.
Ca profesor o satisfacþie mare þi-o oferã
faptul cã elevi care-þi trec prin “mânã” sã
plece cu ceva învãþat de la profesor. În viaþa
de zi cu zi este familia ºi serviciul, pentru cã
muncesc din plãcere.
< Copiazã studenþii la examenele dvoastrã?
Vreau sã cred cã trebuie sã existe o ierarhie valoricã în fiecare grupã de studenþi. E
foarte important ca fiecare sã-ºi cunoascã
locul sãu social.
Dau examene pe ºase numere, dar acest
lucru nu-i împiedicã pe studenþi sã se
inspire din alte pãrþi.
< Care credeþi cã este principalul
motiv al acestui dezinteres al studentului
pentru carte în ziua de azi?
Principalul motiv cred cã este inadaptarea ºcolii la necesitãþile sociale. Am
impresia, cã ºcoala în general este prea

ancoratã în trecut. ªcoala româneascã nu
reuºeºte sã þinã pasul cu nevoile absolventului.
< Îºi mai au rostul oamenii de ºtiinþã
într-o lume egoistã pentru care doar
banul conteazã?
Oamenii de ºtiinþã vor avea mereu un
loc în societate. Este însã o problemã de
opþiune ºi de atitudine. Dacã vrei sã fii ºi
dacã vrei sã ai. Dacã vrei sã ai trebuie sã
renunþi la anumite nevoi spirituale. Dacã
vrei sã fii, atunci de ce vrei în acelaºi timp
sã ºi ai.
< Cu alte cuvinte gãsiþi ºtiinþei ºi-n
special fizicii un loc important în viaþa de
zi cu zi?
Da, ea are un rol important în orice societate. Fãrã oameni care nu pot sã aibã idei
mai largi asupra existenþei, o societate nu
poate fi consideratã una normalã
< Aveþi vreo teorie/lucrare ºtiinþificã
la care lucraþi sau aþi lucrat?
Am unele lucrãri în domeniul fizicii
plasmei, în special în procesul de auto organizare a materiei. Aplicaþiile acestor
cercetãri sunt de viitor, însã nu privesc ºi
dezvoltarea tehnicii.
Cred cã acesta este ºi rolul ºtiinþei, sã
deschidã noi orizonturi ºi nu sã alerge dupã
aplicaþii practice imediate.
M-am ocupat de stratul dublu de sarcinã
electricã spaþialã: un ansamblu de douã distribuþii de sarcinã electrice ce apar în mod
constant în interiorul gazelor ionizate.
Sistem este foarte important pentru cã este
un sistem anorganic capabil de auto organizare.
< Credeþi cã în viitorul apropiat vom
putea descoperi alte mistere ale fizicii?
Cred cã vor fi descoperite noi domenii
în fizicã, noi frontiere pentru cã ceea ce
facem noi de la începutul secolului XX pânã
acum nu reprezintã o revoluþie în fi-zicã.
Revoluþia în fizicã a fost fãcutã pânã la
1927 când s-a încheiat mecanica cuanticã.
Am asistat astfel doar la o dezvoltare a unor
principii care dau impresia unui progres, a
unei revoluþii.
< Ce credeþi cã a fost mai întâi: oul
sau gãina? Dar în fizicã?
Acesta este un cerc vicios. Premiza devine
cauzã, cauza devine premisã. Singura
soluþie este spargerea acestui cerc ºi gãsirea
„numitorului comun” al celor douã extreme.
În fizicã se pune problema între necesitãþile
existenþiale ale omului ºi cele spirituale. Ce
primeazã astfel: nevoile spirituale care

deschid noi orizonturi, sau dezvoltarea
materialã care necesitã dezvoltarea unor noi
teorii care sã-i satisfacã necesitãþile.
<
În fizica s-a pus problema
sarcinii elementare. Cum este electronul,
ce formã are, dacã se poate capta o imagine a acestuia într-o fotografie etc?
Microcosmosul ridicã probleme foarte
delicate. Un lucru care intrã în cunoaº-terea
comunã este urmãtorul: nu existã lucruri
decât cele care pot intra sub domeniul intuiþiei noastre. Aceste parti cule elementare
nu pot sã producã senzaþii simþului uman.
Astfel, are bunul simþ comun valabilitate
universalã? Dacã da, pentru un om obiºnuit
existã doar ceea ce vede, simte etc; iar dacã
nu, bunul simþ comun nu are o valabilitate
universalã.
< Existã asemãnãri între microcosmos ºi macrocosmos?
Tot ceea ce este microscopic nu poate
cãdea sub influenþa intuiþiei umane. De
aceea inventãm modele care sã explice
aceastã lume microcosmicã.
Unul dintre aceste modele este modelul
planetar. Vrem sã credem cã electronul se
învârteºte în jurul nucleului precum o planetã în jurul Soarelui. Descrierea este întotdeauna macroscopicã. Progresul se poate
face în mare mãsurã prin renunþarea la orice
interpretare la nivelul intuiþiei umane ºi prin
matematicã care este un limbaj universal
< Câteva sfaturi didactice ºi profesionale pentru viitorii absolvenþi?
Un sfat profesional ar fi acela ca toatã
viaþa sã se instruiascã. Pentru mine, acest
lucru a fost cheia succesului.
Nu existã un imposibil în afara unor limite impuse de legile naturii, dar poate cã ºi
acestea nu sunt decât limite ale voinþei
noastre.
< Alte adãugãri din partea dumneavoastrã?
Aº vrea ca revista voastrã sã continue ºi
dupã ce vechea gardã (Denis&co) vor
absolvi. Sper cã se va gãsi cineva care sã
continue aceastã operã.

Alin CIOCˆNEA
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0,7% uarniu-235 ºi 99,3% uraniu-238 (92
de protoni ºi 146 de neutroni per atom).
Când uraniul-238 absorbea un neutron,

numeºte reacþie în lanþ. În cazul unei bombe
atomice, re-acþiei în lanþ i se permite sã continue ne-controlatã. Acesta este motivul
pentru care energia eliberatã în timpul procesului de fisiune se acumuleazã pentru a
provoca o explozie violentã. La un reactor
nuclear, bare de reglare metalice ab-sorb o
parte din neutroni, încetinind re-acþia ºi rata
la care se elibereazã energia.

Materiale fisionabile
Enrico Fermi (1901-1954) - conducªtorul
echipei care n 1942 a efectuat prima reac ie
nuclearª controlatª.

În Chicago, SUA, o echipã de oameni de
ºtiinþã condusã de profesorul italian Enrico
Fermi a reuºit sã prima reacþie nuclearã controlatã. Era anul 1942, ºi aceastã realizare a
condus la dezvoltarea bombei atomice. Ceea
au reuºit sã facã oamenii de ºtiinþã adesea
numim „scin-darea atomului”. Dar, pentru a
fi mai preciºi, ei au gãsit o cale de a scinda
nucleul – masa de protoni ºi neutroni din
centrul unui atom. În acest proces se distrugea o cantitate micã de materie. Dar, aºa
cum prezisese fizicianul Albert Einstein, în
locul ei era eliberatã o cantitate mare de
energie – sub formã de cãldurã. În cazul
bombei atomice, procesul avea loc foarte
rapid, având ca rezultat o explozie bruscã ºi
devastatoare de energie. În centralele
nucleare are loc acelaºi tip de reacþie, dar la
o ratã mai lentã ºi controlatã cu grijã.

Fisiunea nuclearã
Scindarea nucleului unui atom se
numeºte fisiune nuclearã. Aceasta este
provocatã prin bombardarea combus-tibilului cu neutroni. Un neutron loveºte un
nucleu, determinându-l sã se scindeze ºi sã
emitã mai mulþi neutroni. Aceºtia lovesc
alte nuclee, provocând alte scindãri ºi eliberarea altor neutroni. Aceastã succesiune se

Numai câteva elemente pot fi utilizate
drept combustibili nucleari deoarece, pentru
a intra într-o reacþie de fisiune în lanþ, atomii trebuie sã aibã nuclee relativ mari ºi
instabile. Asemenea elemente sunt cunoscute sub numele de materiale fisionabile.
Unul dintre cel mai larg folo-site la centralele nucleare este uraniu-235, care are 92
de protoni ºi 143 de ne-utroni în nucleul
sãu. Fisiunea nuclearã a unei mase de uraniu
produce o energie de peste douã milioane de
ori mai mare decât cea obþinutã prin arderea
a unei mase de cãrbune de aceeaºi greutate.
Chiar ºi în cazul unui material fisionabil adecvat, o reacþie în lanþ va înceta dacã
este prezentã numai o cantitate micã de
material. Numai dacã masa de-pãºeºte o
anumitã valoare, numitã masã criticã,
reacþia în lanþ se va auto-întreþine. De exemplu, în cazul uraniului-235 masa criticã este
de aproximativ 50 kg.
Pentru bombele atomice se folosesc
explozibili obiºnuiþi pentru a presa laolaltã
douã bucãþi de material fisionabil, fiecare
sub masa criticã. Masa totalã este mai mare
decât masa criticã, astfel încât o reacþie în
lanþ se creeazã repede ºi pro-voacã o
explozie nuclearã.
Reactorul nuclear al lui Enrico Fermi
consta dintr-o masã de grafit ºi bare de combustibil de uraniu. S-a mai adãugat grafit ºi
uraniu pânã când cantitatea de uraniu
prezentã a fost suficientã pentru a întreþine o
reacþie în lanþ. Grafitul avea rolul unui mod-
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toare utilizate în reactoarele moderne cu
neutroni termici sunt grafitul, care constã
din carbon pur, apa „grea”, care conþine izotopul stabil de hidrogen numit deuteriu (utilizat de asemenea ºi drept combustibil pentru armele nucle-are), în locul hidrogenului
obiºnuit, ºi apa „uºoarã”, sau obiºnuitã.
Dintre cele mai moderatoare, iniþial era
preferat grafitul, în special în Marea
Britanie, ºi este utilizat în reactoarele
Magnox rãcite cu gaz, în reactoarele
avansate rãcite cu heliu. Utilizarea apei
grele a fost mai ales dezvoltatã în Canada.
Principalul sãu avantaj este acela cã
risipeºte cei mai puþini neutroni. Utili-zarea
apei uºoare permite construcþia reactoarelor
compacte. Acestea sunt utilizate la
acþionarea submarinelor ºi a unor nave
spaþiale.

Combustibili nucleari

În acest reactor nuclear cu apa sub presiune este pompata apa sub mare presiune
prin circuitele primare pentru a transfera
caldura de la reactor la 4 generatoare de aburi. Acolo, caldura este absorbita si utilizata pentru fierberea apei. Aburii produsi sunt folositi
pentru a actiona paletele turbinei. Turbinele sunt legate la generatoare, care produc o parte din energia electrica pe care o utilizam în casele noastre.

erator – un material care încetineºte neutronii pentru a-i face mai eficienþi în provocarea fisiunii. Pe mãsurã ce neutronii se
lovesc de nucleele mode-ratorului, pierd
energie ºi se încetinesc, aºa cum o bilã de
biliard se încetineºte dacã se loveºte de alta.
Asemenea neutroni sunt cunoscuþi sub
numele de neutroni termici deoarece, când
sunt încetiniþi, ei au aproximativ aceeaºi
energie ca ºi energia termicã a atomilor ºi
moleculelor din jur. Barele de reglare din
cadmiu au fost inserate în masa de grafit ºi
uraniu pentru a controla rata reacþiei prin
absorbþia unor neutroni.
Uraniul din pila lui Fermi consta din

nucleul rezultat de uraniu-239 nu fisiona. În
schimb, el emitea fotoni sub forma de radiaþii gamma, iar apoi emitea electroni (particule cu o încãrcãturã de electricitate negativã) când doi dintre neutronii sãi deveneau
protoni. Nucleul rezultat, cu 94 de protoni ºi
145 de neutroni, era un izotop al elementului necunoscut înainte – plutoniu-239,
descoperit în anul 1941.

Reactoare moderne
Majoritatea reactoarelor nucleare moderne sunt reactoare cu neutroni termici pentru cã ele utilizeazã un moderator pentru a
încetini neutronii rapizi. Cele trei modera-

În reactoarele Magnox, combustibilul
constã din uraniu învelit într-un aliaj de
magneziu. Dar majoritatea reactoarelor utilizeazã acum granule de oxid de uraniu, care
sunt etanºate în tuburi metalice lungi, sau
„cuie”. Aceste cuie sunt grupate în elemente
de combustibil, fiind necesare mai multe
sute de elemente pentru încãrcarea reactorului. De obicei, combustibilul rãmâne în
reactor timp de trei pânã la cinci ani.
Uraniul ºi plutoniul se extrag din combustibilul folosit.

Agenþi rãcitori
Într-un reactor nuclear tipic, cãldura
generatã în combustibil prin fisiune este
îndepãrtatã printr-un curent de agent rãcitor lichid sau gazos. Acest agent rãcitor
trece printr-un schimbãtor de cãldurã, care
transferã apei cea mai mare parte a cãldurii,
transformând-o în aburi. Aburii sunt folosiþi
pentru acþionarea turbinelor. În reactorul cu
apã fierbinte ºi reactorul cu apã grea care
genereazã aburi, agentul rãcitor este apa.
Presiunea sa este reglatã astfel încât sã fiarbã când trece prin canalele în combustibil.
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cu neutroni rapizi
O limitare serioasã a reactoarelor termice cu uraniu este aceea cã ele pot sã
foloseascã doar pânã la aproximativ 2% din
uraniul disponibil. Cea mai mare parte a
izotopului obiºnuit, uraniu-238, nu poa-te fi
utilizatã deoarece nu existã destul uraniu235 disponibil pentru a crea reacþii în lanþ
necesare pentru a-l consuma.
Una dintre soluþii pentru aceastã problemã poate fi construcþia de reactoare
nucleare energetice reproducãtoare cu neutroni rapizi care pot sã utilizeze resturi de
plutoniu-239 ºi uraniu-238 de la reactoarele
termice. Acestea nu au moderator, astfel
încât neutronii se deplaseazã cu viteza mare
necesarã atunci când plutoniul este utilizat
drept combustibil.
Distrugerea fiecãrui nucleu de plutoniu
poate avea ca rezultat conversia a mai mult
de un nucleu de uraniu-238 în plutoniu-239.
Acesta poate fi extras ºi utilizat pentru a se
mai face mai multe elemente de combustibil.

Reacþii de fuziune
Toate reactoarele nucleare moderne se
bazeazã pe fisiunea nuclearã.
Un alt tip de reacþie nuclearã, numitã
fuziune, asigurã energia soarelui. În fuziunea nuclearã, douã nuclee atomice relativ uºoare se unesc pentru a forma unul mai
greu ºi elibereazã energie.
Cea mai uºoarã reacþie de fuziune de
utilizat ca sursã de energie este aceea dintre doi izotopi de hidrogen, deuteriu ºi tritiu, ale cãror nuclee fuzioneazã pentru a
forma un nucleu de heliu.
Tritiul este uºor de obþinut, iar mãrile
conþin cantitãþi mari de deuteriu. Dar este
nevoie de temperaturi de 100-130 de milioane de centigrade în asemenea reacþii, ºi
nici un material nu poate sã reziste la o
asemenea cãldurã, astfel încât combustibilul trebuie þinut departe de pereþii
recipientului sãu prin câmpuri magnetice.
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