
Istoria electronică a filosofiei obiectuale 
 
Cred că ar fi interesant pentru cei ce au reuşit să citescă şi să înţeleagă filosofia 

obiectuală, să înţeleagă de asemenea că această lucrare nu putea să apară din neant, sau să fie 
dictată pe vreun munte de un extraterestru. Germenii săi s-au ivit şi s-au înmulţit intr-o 
perioadă de aproape 10 ani ce a precedat începutul redactării primelor pagini, în care 
perioadă, pe lângă documentarea în vasta bibliotecă a combinatului unde lucram1, am făcut 
cercetare practică (neoficială şi solitară), de pe urma căreia am acumulat informaţii pe care nu 
le găseam în nicio carte. O parte din aceste lucrări de cercetare vor fi descrise succint în 
continuare. 

1 Analizorul în frecvenţă şi fază 

O etapă foarte importantă în studiul circuitelor electrice sau electronice este analiza în 
frecvenţă şi fază, menită să evidenţieze comportamentul circuitului de testat la semnale de 
intrare sinusoidale de frecvenţe variabile, măsurându-se atât atenuarea cât şi defazajul în 
funcţie de frecvenţă. Deoarece circuitele de testat pot avea factori de calitate (Q) foarte mari, 
este nevoie ca rezoluţia în frecvenţă să fie şi ea foarte ridicată. Pentru acest motiv, am iniţiat 
un proiect de realizare a unui analizor de acest tip, iar ca sursă de semnal, am ales varianta 
sintetizorului de frecvenţă, cu maximum de precizie ce putea fi atinsă cu componentele 
disponibile la vremea respectivă. 

Proiectarea şi construcţia analizorului, începând cu sintetizorului de frecvenţă a început în 
toamna lui 1976, odată cu istalarea mea în noul laborator de electronică al combinatului, 
laborator în care am rămas până la ieşirea la pensie în 1998. Dotarea laboratorului era foarte 
bună pentru acea epocă (osciloscop cu două canale şi bază de timp întârziată 50MHz, 
frecvenţmetru 0-512MHz, multimetru digital autorange cu 4 cifre, caracteroscop pentru 
semiconductori, punte RLC 0,1%, Q-metru, distorsiometru, wobbler 0-800 MHz şi multe 
altele). Metoda de sinteză a frecvenţei nu-mi aparţine, a fost copiată dintr-o revistă de 
electronică în limba franceză (cred că Electronique et microelectronique industrielle, dar nu 
sunt sigur), în care era descrisă construcţia unui sintetizor de joasă frecvenţă (până la câteva 
sute de kHz). În intervalul cât a durat construcţia (4 ani) au fost încercate câteva variante, 
până la urmă oprindu-mă la varianta care se încadra în parametrii acceptabili2. Ambiţia mea a 
fost să realizez un sintetizor în gama de frecvenţe  MHz, cu o precizie a frecvenţei de 9 
cifre zecimale, precizie suficientă pentru evidenţierea celor mai fine rezonanţe din lumea 
circuitelor cu componente discrete. Pentru acest lucru a fost nevoie de modificări drastice în 
construcţia părţii de alimentare (s-a trecut de la transformator clasic în prima variantă, la cel 
toroidal), a fost crescut gradul de stabilizare a surselor, au fost introduse bucle de control în 
cascadă a fazei
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3, precum şi ecranarea electrică şi magnetică a decadelor4. Dar una din cele 
mai importante realizări a fost sursa frecvenţei de referinţă, un oscilator pilotat cu cuarţ de 1 
MHz, termostabilizat la cca 70 grade cu o precizie mai bună d 30e 1   grade, metoda de măsură 
a temperaturii cu sondă de platină fiind un patent propriu5. 

                                                 
1 Combinatul de Fire Sintetice Săvineşti. 
2 Problema majoră la realizarea unui aparat pentru prima dată este că apar mereu noi soluţii de realizare, din 

ce în ce mai bune, dar implementarea lor înseamnă uneori reluarea de la capăt a proiectului, aşadar o pierdere de 
timp pentru finalizare. Aşa am înţeles ce valoare are cunoaşterea experimentală dobândită în realizarea unui 
produs (aşa numitul know-how), la terminarea sintetizorului, deabia atunci ştiam cum ar trebui construit un altul, 
şi mai performant, dar nu mai era timp, iar experienţa câştigată s-a topit în van... 

3 Aici au fost folosite cunoştinţele de automatist – sunt absolvent de Automatică promoţia 1966. 
4 Carcasă din tablă de oţel moale, acoperită electrolitic cu un strat de cupru. 
5 Nebrevetat oficial pentru că avusesem o experienţă neplăcută cu brevetarea pe vremea comunismului 

oficial, fapt care m-a făcut să-mi jur că nu voi mai breveta nimic, mai degrabă voi folosi ideile pentru mine sau 
pentru prieteni. 



În principiu, sintetizorul de frecvenţă constă din două oscilatoare controlate în frecvenţă 
şi fază, VCO1 şi VCO2 (vezi fig.1.1), frecvenţa de ieşire fiind diferenţa dintre cele două  
frecvenţe (frecvenţa bătăilor). La frecvenţa de ieşire 000000.000 Hz, cele două oscilatoare au  

Fig. 1.1 
frecvenţe egale, de 20 MHz, cu eroarea de fază reprezentată de linia de zero (vezi Semnale 
iesire test final.jpg). Din păcate, mare parte din schemele blocurilor din compunerea 
analizorului s-au pierdut, cele rămase pot fi văzute în galeria de scheme. Pentru că la etapa 
respectivă nu aveam posibilitatea inscripţionării acceptabile a panoului frontal cu textul 
funcţiilor diverselor butoane sau conectori, mai târziu, după ce am constatat că aproape 
uitasem aceste funcţii, am făcut o descriere sumară a lor în seria Descriere.*.jpg. De pe fig.1.2 
se poate vedea că aparatul de analiză în frecvenţă şi fază este format din mai multe module: 

  
Fig. 1.2 

1. Modulul M2, sintetizorul de frecvenţă; 
2. Modulul M1, blocul de alimentare de la reţea 30 V 5A; 
3. Modulul M3, blocul surselor stabilizate +24V, +12V, +5V, -12V; 
4. Modulul M4, blocul surei suplimentare +5V pentru alimentarea sintetizorului de 

fază; 



5. Modulul M5, amplificatorul de putere cca 5W/50 ohm, 0-100kHz, pentru 
semnalul de ieşire al sintetizorului6; 

6. Modulul M6, sintetizor de fază a două semnale sinusoidale cu frecvenţa fe/1000, 
în 1000 de trepte de 0.36 grade, unde fe este semnalul la ieşirea sintetizorului de 
frcvenţă; 

7. Modulul M7, convertor digital-analog cu ieşire lin-log, a unui interval de 4 cifre 
din domeniul de frecvenţă al sintetizorului, pentru axa orizontală (frecvenţa) a 
unui înregistrator XY, axa verticală fiind modulul sau faza semnalului de ieşire 
din circuitul testat; 

8. Modulul M8, detectorul sincron al semnalului de ieşire, cel ce trebuia afişat de 
înregistratorul XY pe axa verticală, modul care, din păcate, n-a mai fost realizat 
pentru că au intervenit alte priorităţi, după cum se va vedea. 

 
Fig. 1.3 

Sintetizorul de fază, tot în principiu, constă din două convertoare D/A ce primesc cod de 
intrare de la două memorii PROM în care este stocată funcţia sin(x). Adresele de la intrarea 
memoriilor sunt stocate în două registre de deplasare ce pot fi iniţializate exact cu diferenţa de 
fază, apoi incrementarea este comună, cu frecvenţa fe. Există posibilităţi suplimentare de 
modulare în fază şi amplitudine, dar, ca şi în cazul sitetizorului în frecvenţă, schemele de 
principiu s-au pierdut. Sintetizorul de fază a fost realizat ca urmare a unor cerinţe ce au apărut 
în urma experimentelor cu aparatul XYZ, care cereau semnale defazate cu valori cunoscute. 
Sintetizorul de frecvenţă a fost terminat în 1980, aparatul XYZ a fost realizat în 1981, iar 
sintetizorul de fază în 1982. 

2 Aparatul XYZ 

După realizarea sintetizorului de frecvenţă şi a câtorva experienţe cu acesta, a ieşit în 
evidenţă faptul că metoda de reprezentare XY prin intermediul unui înregistrator grafic este 
prea lentă pentru unele experimente. În plus, dacă se dorea reprezentarea evoluţiei unui proces 
XY, mai era nevoie de o axă, axa Z. Aşa a început elaborarea unei metode de vizualizare în 
trei dimensiuni a unor mărimi. Cea mai simplă metodă, cunoscută mie încă din liceu7, era 
generarea de imagini stereo pe un suport (foto), sau pe un ecran. Cum aveam un osciloscop cu 

                                                 
6 Mai există un modul M5a, tot amplificator de putere 10W/50   pentru banda de frecvenţe 50 kHz – 2 

MHz, ne montat în ansamblul din fig. 1.3. 
7 Am absolvit liceul Avram Iancu din Brad, în care mai existau la acea vreme unele rămăşiţe ale imperiului 

habsburgic. Printre ele, bătrânul profesor de geografie, cu studiile la Viena, care ne încuraja să facem fiţuici, 
astfel sistematizând materia, dar cu avertismentul că va avea el grijă să nu le folosim. Alte rămăşiţe erau în 
laboratorul de fizică, la care, fiind protejatul doamnei profesoare, aveam cheia, unde erau tot felul de relicve 
didactice de provenienţă vest-europeană, printre care şi colecţia de poze stereo din imperiul britanic. 



ecran dreptunghiular destul de mare, cu regim de afişare XY şi modulaţie Z a intensităţii 
spotului, restul a fost doar un an de muncă. 

În principiu, aparatul este un dispozitiv de calcul analogic care modelează trei ecuaţii: 
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unde: 
 0 0 0, , ,x y z d  sunt coordonatele vizorului stereo faţă de ecran, d fiind distanţa 

interpupilară; 
 , ,x y z  sunt coordonatele unui punct din spaţiul abstract (punctul reprezentat 

stereo); 
 , ,s d px x y  sunt coordonatele de pe ecran ale spoturilor din cele două arii în care 

este divizat ecranul (stânga-dreapta), prin care este reprezentat un punct cu coordonatele 
, ,x y z . 

 
Fig. 2.1 

Pe panoul frontal al aparatului (vezi fig.2.1) sunt trei butoane coaxiale, câte unul pentru 
fiecare dimensiune, din care se pot varia coordonatele iniţiale (butonul interior), sau genera 
plane (butonul exterior) după axele respective. De asemenea pot fi ajustate mărimile 

0 0 0, , ,x y z d  cu o şurubelniţă. Intrările pentru semnalele de afişat sunt cei trei conectori tip 

BNC. 

 
Fig. 2.2 

Pe panoul din spate (vezi fig. 2.2) sunt conectorul de alimentare de la reţea, butonul de 
pornit-oprit, conectorul pentru intrarea Y a osciloscopului, conectorul pentru intrarea X a 
ociloscopului (în regim XY) şi conectorul pentru intrarea de modulaţie Z a osciloscopului, pe 
al cărui cablu este un repetor suplimentar alimentat din mufa de alături. 

Marele dezavantaj al modelării analogice este faptul că pentru fiecare ecuaţie de 
reprezentat, era nevoie de un montaj specific, care cerea timp şi resurse, nu totdeauna 
disponibile. Din multitudinea de montaje realizate am păstrat doar unul, asta pentru că el a 
avut o mare contribuţie la cunoaşterea mea privind lumea fizică şi lumea abstractă, privind 
unele fenomene electromagnetice, privind matematica învăţată în şcoală etc. 



Acest circuit (vezi fig. 2.3), la care din păcate schema s-a pierdut, modela suprafeţe 
toroidale 3D, la care se puteau varia parametrii principali: raza torului, raza cilindrului 
toroidal etc. Ecuaţiile modelate sunt: 

 1 2 2 1( cos( ))cos( )x r r t t    (4) 

 1 2 2 1( cos( ))sin( )y r r t t    (5) 

 2 2sin( )z r t  (6) 

 
Fig. 2.3 

unde  sunt raza vectoare a torului, respectiv a cilindrului toroidal, iar 1 2,r r 1, 2   sunt 

vitezele unghiulare de generare a suprafeţelor (de rotire a celor doi vectori). O primă 
constatare, cel puţin pentru mine, a fost aceea că un tor poate degenera în sferă (prin anularea 
lui ), dar cea mai importantă constatare a fost aceea că în domeniul proceselor abstracte 

trigonometrice, relaţiile nu mai sunt asociativ/distributive, adică dacă scriem relaţia 4 ca: 
1r

 1 2 2 1 1 1 2 2 1( cos( )) cos( ) cos( ) cos( ) cos( )r r t t r t r t t      

                                                

 (7) 

atunci pentru valori fixe ale variabilelor (conform terminologiei obiectuale, pentru obiecte) 
relaţia 7 este valabilă, dar pentru valori variabile (adică pentru procese), relaţia 7 nu mai este 
valabilă, reprezentarea în spaţiu a celor două relaţii este diferită, pentru acest caz fiind 
esenţială precedenţa8. O altă constatare a fost aceea că semnalele sinusoidale amortizate din 
circuitele electrice sunt de fapt elicoidal amortizate, asta însmnând că odată cu variaţia 
continuă a amplitudinii are loc şi o variaţie continuă a fazei. 

Experimentele cu aparatul XYZ au avut două urmări importante: 1) nevoia de a avea 
două semnale cu faza controlată a dus la realizarea sintetizorului de fază, şi 2) complicaţiile 
de realizare a simulării analogice au dus la ideea necesităţii unui computer digital dedicat. 
Această  ultimă idee a dus la proiectul LAE, proiect care s-a întins pe toată durata până la 
loviluţia din 89, şi din care s-au realizat fizic doar câteva module: 

 Redresorul protejat 30V 10A (vezi fig. 2.4)9; 
 Motorul cu comutaţie statică pentru sistemul de răcire. 

 

 
8 Precedenţa este un termen din limbajele de programare, desemnând ordinea în care sunt efectuate 

operaţiile dintr-o relaţie complexă. În cazul relaţiilor 4 şi 5, trebuie executate mai întâi operaţiile din paranteze. 
9 Acest modul a fost folosit în continuare pentru memoria de sunet şi pentru proiectul HELICON. 



 
Fig. 2.4 

 Consola tactilă alfanumerică (vezi fig. 2.5); 

 
Fig. 2.5 

 Interfaţa serială audio cu ieşire pe difuzor (vezi fig. 2.6); 

 
Fig. 2.6 

 Interfaţa video pentru TV color (vezi fig. 2.7); 
Odată cu evenimentele din 89 şi cu trecerea comuniştilor sub acoperire capitalistă, a 

început procesul distrugerii industriei, a carenţei de resurse, s-a schimbat şi conducerea, aşa că 
şi condiţiile de cercetare au devenit tot mai grele. Totuşi, chiar în condiţiile astea am mai 
reuşit să realizez câte ceva, o cotitură importantă fiind apariţia în combinat a calculatoarelor 
personale, fapt ce a dus (cu mare regret pentru munca depusă) la sistarea proiectului LAE (în 
1995 aveam deja acasă un PC). Singurele şi ultimele realizări au fost memoria de sunet, legată 
de apariţia PC-urilor, şi generatorul de fluxuri elicoidale (proiectul HELICON). 



 
Fig. 2.7 

3 Memoria de sunet 

Una din direcţiile de cercetare care m-a preocupat în anii 90 a fost fonetica, analiza (şi 
eventual sinteza) limbajului vorbit. Pentru asta am început cu aprofundarea cunoştinţelor 
privind aparatul fonator uman, şi mai ales, a organului perceptiv dedicat – organul auditiv10. 
Mai apoi am început un proiect de achiziţie şi prelucrare digitală a semnalului acustic, pentru 
care a fost concepută memoria de sunet (vezi fig. 3.1). 

 
Fig. 3.1 

În fond, această memorie este aproape echivalentul unei plăci de sunet actuale, cu unele 
mari diferenţe: 

                                                 
10 A se vedea comentariul de la sfârșitul secțiunii 5. 



 La etapa costrucţiei, plăcile de sunet comerciale aveau o frecvenţă de eşantionare 
de maximum 44,1 kHz, în timp ce memoria de sunet avea 70 kHz11; 

 Plăcile de sunet foloseau memoria calculatorului pentru stocarea semnalului, de 
aici rezultând o durată mult mai mare a semnalului înregistrat, în timp ce memoria de sunet 
avea un banc de stocare propriu şi fix de 262144 cuvinte (3.76 secunde de semnal); 

 Funcţiile memoriei de sunet erau mult mai complexe decât ale unei plăci de 
sunet, incluzând sisteme de diagnostic vizual (pe ociloscop) a memoriei, pentru depistarea 
vacanţelor (locaţii din memorie defecte), cu posibilitatea înlocuirii circuitului inegrat 
respectiv. De asemenea, era inclus un compresor de dinamica12 de peste 40 dB pe intrarea de 
semnal, pe care plăcile de sunet nu-l au. 

La terminarea unei înregistrări, datele din memorie erau transferate pe un PC printr-o 
interfaţă serială, apoi memoria era resetată şi gata pentru altă înregistrare. Evident, memoria 
putea fi folosită pentru înregistrarea oricărui semnal tranzitoriu care se încadra în banda de 
frecvenţă şi durata admisă. Câteva detalii şi o schemă bloc s-au păstrat în C10.pdf din arhivă. 

Rezultatele cercetării efectuate cu memoria de sunet şi cu analiza spectrală a semnalului 
vocal au justificat pe deplin efortul depus pentru realizarea proiectului. A reieşit că din p.d.v. 
spectral, adică a modului cum percepe urechea sunetele, împărţirea fonemelor în vocale şi 
consoane nu se justifică, noua clasificare după normele foneticii obiectuale fiind cea de 
foneme spectral staţionare (obiecte) şi foneme spectral nestaţionare (procese). Una din cele 
mai surprinzătoare constatări, datorată vitezei mari de eşantionare, a fost aceea că fonemele 
“s” şi “ş”, cu toate că par total nedeterministe (doar zgomot cu o anumită distribuţie 
spectrală), au o componentă deterministă (o anumită frecvenţă pur sinusoidală), dar cu 
segmente modulate aleator în durată şi fază. Rezultatele cercetării au fost mai multe, mare 
parte din ele fiind consemnate în arhivă (vezi C07R.pdf), dar carenţa de contacte cu persoane 
competente pentru discutarea rezultatelor m-a făcut să abandonez proiectul, prioritară fiind 
redactarea cărţii. 

4 Proiectul HELICON 

Acest proiect a fost ultimul din seria cercetărilor experimentale, scopul său fiind studiul 
fluxurilor închise în medii L sau G, cu închidere rotaţională indusă prin vibraţii în cuadratură. 

Din acest proiect s-au realizat doar două componente, generatorul de curent în cuadratură 
(vezi fig. 4.1) pentru excitarea traductoarelor de vibraţii, şi stroboscopul (vezi fig. 4.2) pentru 
vizualizarea vibraţiilor şi a mişcărilor periodice din flux.  

 
Fig. 4.1 

La realizarea primei variante a traductorului de vibraţii încercările n-au dus la rezultatele 
scontate, şi pentru că atmosfera de la locul de muncă se inflamase, am renunţat la proiect, cu 
gândul să-l continui acasă, după pensionarea ce plutea la orizont. N-a mai fost să fie, pentru că 

                                                 
11 Frecvenţa maximă posibilă cu 5 convertoare A/D de 10 bit disponibile, ce lucrau în paralel. 
12 Compresorul de dinamică face ca semnalul la intrarea convertorului A/D să nu depăşească nivelul maxim 

admis, adică să nu apară limitarea sus sau jos (tăierea semnalului). Acest compresor a fost tot un patent propriu, 
compresia semnalului făcându-se nu prin atenuarea semnalului, ci implicit, prin calcul analogic. 



după pensionare n-am mai găsit nici materiale, nici meseriaşi care să execute piesele necesare 
continuării proiectului. 

 
Fig. 4.2 

5 Concluzii 

Cercetarea experimentală (în general experimentul) este singura metodă de obţinere de 
informaţie adevărată. Mai apoi, din baza de date numerice rezultate în urma experimentului, 
se poate obţine informaţie suplimentară prin prelucrarea matematică a datelor, eventual se 
poate extrage componenta comună a relaţiilor dintre valori – legea ce descrie procesul. 
Dezavantajul esenţial al cercetării experimentale este valoarea uneori imensă a mijloacelor 
materiale necesare, fapt ce anulează din start orice perspectivă de cercetare individuală, 
singura cercetare ce poate scăpa controlului din partea aparatului represiv, fie local, fie global. 

O altă variantă, pe care am folosit-o la redactarea cărţii, este extragerea de informaţie 
dintr-un masiv de date experimentale publicate în literatura tehnico-ştiinţifică, dar selectând 
doar pe cele de mare încredere, rezultate din multiple experimente, efectuate în diverse locaţii, 
de diferite colective de cercetători. Acest tip de cercetare (teoretică), poate aborda orice 
domeniu al cunoaşterii, chiar fundamental, cu condiţia ca cercetătorul să aibă cunoştinţe 
teoretice suficiente din acel domeniu. Până la urmă, pentru un cercetător fără mijloace 
materiale, acesta este singurul tip de cercetare abordabil, dar cu condiţia să-l ajute mintea şi să 
acumuleze cât mai multă cunoaştere în prealabil. 

Comentariul 5.1: Baza de cunoștințe pe care ți-ai format-o dealungul vieții este foarte 
importantă pentru înțelegerea obiectelor și proceselor din lumea înconjurătoare. Cu căt ai mai 
multe cunoștințe din toate domeniile, cu atât poți înțelege mai bine și mai corect funcționarea 
sistemelor ce ne înconjoară, sau a celor ce intră în compunerea noastră13. De exemplu, așa 
cum am mai spus mai înainte când discutam despre memoria de sunet, am studiat în detaliu 
structura și funționarea aparatului auditiv uman. Având cunoștințe de inginerie acustică, de 
prelucrare cu ultrasunete, și mai ales după ce am citit Biologia moleculară a celulei de Watson 
& al, am ajuns la concluzia că urechea este atât de minunat concepută, atât de logic și de 
inginerește, încât este imposibil ca acest aparat să fi apărut din întâmplare, conform dogmei 
selecției naturale. Cu alte cuvinte, sunt un adept al proiectării inteligente a biosistemelor, dar nu 
de către tot felul de zei, ci de către alte generații de biosisteme. E mult de discutat pe tema 
asta. 

6 Epilog 

În anul II de facultate, la disciplina Bazele electrotehnicii, am avut ca proiect de semestru, 
proiectarea unui transformator electric. Subiectul era pentru mine banal, deoarece făcusem aşa 
ceva încă din liceu, proiectasem şi bobinasem câteva transformatoare, atât ca lucrări practice, 
cât şi pentru bani (făceam reparaţii simple la aparate de radio). Aşa că în locul unui proiect 
obişnuit, am făcut o proiectare optimală, adică pentru un set de parametri impuşi prin datele 
de proiectare, să rezulte un volum de material magnetic şi de cupru minime. La discutarea 

                                                 
13 Din acest motiv, nu am încredere în modelele proceselor reale făcute de matematicienii care nu au 

suficiente cunoștințe practice. 



rezultatelor, asistentul declară: Pentru conţinut, ai zece, pentru aspect ai şase. Aşa că am luat 
opt, ca majoritatea celor ce nu văzuseră în viaţa lor un asemenea obiect. De atunci i-am 
detestat cu toată fiinţa mea pe cei ce pun aspectul (forma, aparenţele, hainele) în faţa 
conţinutului (fondului, caracterului). Un alt exemplu, în anul III (sau IV, nu-mi amintesc prea 
bine), la examenul de Organe de maşini, materie care îmi plăcea, mecanismele fiind aproape 
o obsesie de-a mea, profesorul era impresionat de desenul făcut de mine pe tablă, în loc să 
aprecieze ce turuiam despre subiect. 

Dar exemplul cel mai semnificativ pentru modul superficial şi subiectiv al aprecierii unei 
lucrări doar prin modul de prezentare este cel al Orbitalilor planetari, lucrare ce într-o formă 
prescurtată faţă de cea prezentă pe site, a fost trimisă revistei Nature în toamna anului 2002. 
Adevărul este că nu mă aşteptam deloc să o publice, subiectul articolului fiind prea „fierbinte” 
pentru o publicaţie destul de conservatoare, care tocmai se fripsese cu fuziunea la rece, aşa că 
sufla în orice articol mai puţin obişnuit. Evident, aticolul nu a fost publicat, dar nici măcar nu 
m-au anunţat prin e-mail de refuz, aşa cum cerea protocolul editurii, ca în decurs de o 
săptămână autorul să primească o notificare. A existat totuşi o urmare a acestui act nesăbuit 
de stârnire a viesparului – la o lună de la trimiterea articolului, câţiva cunoscuţi au simţit brusc 
nevoia să mă fotografieze, semn că undeva se încropeau probabil oarece dosare, pe lângă cele 
care le aveam deja la diverse instituţii dragi mie. Dar povestea orbitalilor nu se opreşte aici, 
peste câteva luni trimit prin e-mail articolul unui astronom român ce lucra la un obsevator din 
Franţa, a cărui adresă am găsit-o pe un site românesc, cu rugămintea de a-şi exprima o opinie. 
Ce credeţi că mă întreabă omul în mesajul de răspuns? Ce fel de articol este ăsta, de 
popularizare a ştiinţei, didactic, sau ce altfel? Am înţeles din întrebare că omul citise doar 
începutul, în care erau doar nişte generalităţi introductive, în loc să parcurgă întreg articolul. 
Nici acum nu ştiu sub ce formă trebuia prezentat respectivul articol, astfel încât iubitorii de 
forme să observe şi conţinutul. 
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