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Âåñòíèê "ÒÅÕÍÈÒÀÐ×Å" å ôèíàíñîâî ïîäïîìîãíàò îò Ôîíäàöèÿ "ÅÂÐÈÊÀ"

e-mail: polytechnic@abv.bg; url: http://www.polytechnicmuseum.org

ÍÀÖÈÎÍÀËÍÈßÒ ÏÎËÈÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈ
ÌÓÇÅÉ ÏÐÅÄÑÒÀÂß:

– Èçëîæáà "100 åêñïîíàòà îò êîëåêöèÿòà íà
Íàöèîíàëíèÿ ïîëèòåõíè÷åñêè ìóçåé" â
Ðåãèîíàëåí èñòîðè÷åñêè ìóçåé - Êþñòåíäèë

– Èçëîæáà “Ìàêåòè íà ñàìîëåòè è õå-
ëèêîïòåðè, èçïîëçâàíè îò ñåëñêîñòî-
ïàíñêàòà àâèàöèÿ â Áúëãàðèÿ è ïî ñâåòà”

– Èçëîæáà “Äåöà ðèñóâàò Êîñìîñà” – äåòñêè
ðèñóíêè îò Õ²² Íàöèîíàëåí êîíêóðñ “Êîñìî-
ñúò – íàñòîÿùå è áúäåùå íà ÷îâå÷åñòâîòî”,
îðãàíèçèðàí îò ôîíäàöèÿ “Åâðèêà”

– Áàëîíúò íà áðàòÿ Ìîíãîëôèå

Â ÁÐÎß:
Êîíêóðñ çà ó÷åíè÷åñêè ðàçðàáîòêè íà òåìà "Ðàäèàöèÿòà è
÷îâåêúò"

ÏÐÈÐÎÄÀ, ÍÀÓÊÀ, ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ
Íàé-çíà÷èìèòå íàó÷íè è òåõíîëîãè÷íè ñúáèòèÿ íà 2010 ãîäèíà
Îôèñ â ðàíèöàòà – Áîæèäàð Ñòåôàíîâ

Â ÑÂÅÒÀ ÍÀ ÍÀÓÊÀÒÀ
Ìàðèÿ Ñêëîäîâñêà-Êþðè – Åëåíà Èâàíîâà
Ëàéíúñ Ïîëèíã – Åëåíà Èâàíîâà

ÂÀØ ÐÅÄ Å!
Äóøàòà íà Ñàòóðí – Ìàãäàëèíà Äèìèòðîâà Öâåòêîâà
Êîñìè÷åñêî äåòå – Âåíåòà Àëåêñàíäðîâà Èðîâà

ÇÍÀÅÒÅ ËÈ?
Êàê äà ñè íàïðàâèì êàðòîôåíà áàòåðèÿ?

Òåìà: Â òåìàòà ñå âêëþ÷âàò âñè÷êè ïðèëîæåíèÿ íà éîíèçèðàùèòå ëú÷åíèÿ â æèâîòà íà ÷îâåêà - ìåäèöèíà, åíåðãåòèêà,
èíäóñòðèÿ, ñåëñêî ñòîïàíñòâî è äð., êàêòî è âúçäåéñòâèåòî íà ðàäèàöèÿòà âúðõó ÷îâåêà è çàùèòàòà íà õîðàòà.

Ó÷àñòíèöè: Â êîíêóðñà ìîãàò äà ó÷àñòâàò ó÷åíèöè îò áúëãàðñêèòå ñðåäíè ó÷èëèùà îò âñè÷êè êëàñîâå. Ïðèåìàò ñå
ñàìîñòîÿòåëíè è ãðóïîâè ðàçðàáîòêè.

Ôîðìà è îáåì íà ðàçðàáîòêàòà: Ïðèåìàò ñå ñàìî ðàçðàáîòêè âúâ ôîðìàòà íà ìóëòèìåäèéíà ïðåçåíòàöèÿ. Îáåìúò íà
âñÿêà ðàçðàáîòêàòà òðÿáâà äà ïîçâîëÿâà íåéíîòî ïðåäñòàâÿíå çà íå ïîâå÷å îò 15 ìèíóòè.

Îöåíÿâàíå: Ó÷àñòâàùèòå â êîíêóðñà ðàçðàáîòêè ïðåäâàðèòåëíî ùå áúäàò îöåíåíè ïî îáåêòèâíè ïîêàçàòåëè îò êîìïåòåíòíà
êîìèñèÿ. Äî ïðåäñòàâÿíå ïðåä ïóáëèêàòà è æóðèòî ùå áúäàò äîïóñíàòè 10-òå íàé-äîáðè ðàçðàáîòêè. Êîìïåòåíòíî æóðè ùå
îïðåäåëè òðèòå ðàçðàáîòêè, êîèòî ùå ïîëó÷àò ãðàìîòà è ïàðè÷íà íàãðàäà.

Íàãðàäè: Ïúðâî ìÿñòî - 500 ëâ. è ãðàìîòà; Âòîðî ìÿñòî - 300 ëâ. è ãðàìîòà; Òðåòî ìÿñòî - 100 ëâ. è ãðàìîòà
Ñëåä ïðèêëþ÷âàíå íà êîíêóðñà, äåñåòòå äîïóñíàòè äî óñòíî ïðåäñòàâÿíå ðàçðàáîòêè ùå áúäàò ïóáëèêóâàíè â èíòåðíåò
ñòðàíèöàòà íà ôîíäàöèÿ "Ðüîíòãåí".

Êðèòåðèè çà îöåíÿâàíå:
ñúîòâåòñòâèå ñúñ çàäàäåíàòà òåìà;
òî÷íîñò ïðè îïèñàíèåòî íà ÿâëåíèÿòà;
 êîðåêòíî èçïîëçâàíå íà òåðìèíèòå, âåëè÷èíèòå è åäèíèöèòå;
àêòóàëíîñò íà èçïîëçâàíèòå èçòî÷íèöè çà èíôîðìàöèÿ;
òâîð÷åñêè ïîäõîä è îðèãèíàëíîñò;
ëèòåðàòóðåí ñòèë è ïðàâîïèñ;
äèçàéí íà ìóëòèìåäèÿòà.

Êðèòåðèèòå çà îöåíÿâàíå íà óñòíèòå ïðåäñòàâÿíèÿ ùå áúäàò ñúîáùåíè íà àâòîðà/àâòîðèòå íà10-òå ðàçðàáîòêè,  äîïóñíàòè
äî óñòíîòî èì ïðåäñòàâÿíå.

Ñðîê çà èçïðàùàíå
Ðàçðàáîòêèòå òðÿáâà äà ñå èçïðàòÿò äî 15 äåêåìâðè 2011 ã. â çàïå÷àòàí ïëèê, ñúäúðæàù:

ðàçðàáîòêàòà, çàïèñàíà íà åëåêòðîíåí íîñèòåë  (CD, DVD, ôëàø-ïàìåò).
Â íåÿ íå òðÿáâà äà ôèãóðèðàò èìåíàòà íà àâòîðèòå è äðóãè äàííè, íàðóøàâàùè àíîíèìíîñòòà íà êîíêóðñà.

îòäåëåí çàïå÷àòàí ïëèê ñ ïúëíè äàííè çà àâòîðèòå - èìåíà, åëåêòðîíåí àäðåñ è òåëåôîí çà êîíòàêò.
Àäðåñ çà èçïðàùàíå: Êîíêóðñíèòå ðàçðàáîòêè ñå èçïðàùàò íà àäðåñà íà ôîíäàöèÿ "Ðüîíòãåí":

Ôîíäàöèÿ "Ðüîíòãåí"
Ñîôèÿ 1330; ÏÊ 46

çà êîíêóðñà "Ðàäèàöèÿòà è ÷îâåêúò"
Ïóáëè÷íî ïðåäñòàâÿíå: Ïóáëè÷íîòî ïðåäñòàâÿíå ùå ñå ïðîâåäå â Íàöèîíàëíèÿ ïîëèòåõíè÷åñêè ìóçåé ïðåç ïúðâîòî

òðèìåñå÷èå íà 2012 ã.

ÔÎÍÄÀÖÈß "ÐÜÎÍÒÃÅÍ",

ñúñ ñúäåéñòâèåòî íà ÍÀÖÈÎÍÀËÍÈß ÏÎËÈÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈ ÌÓÇÅÉ,

îáÿâÿâà àíîíèìåí êîíêóðñ çà ó÷åíè÷åñêè ðàçðàáîòêè íà òåìà

"Ðàäèàöèÿòà è ÷îâåêúò"



НАЙ-ЗНАЧИМИТЕ НАУЧНИ И
ТЕХНОЛОГИЧНИ СЪБИТИЯ НА 2010

ГОДИНА
Фондация “Еврика”

е фондация от класи-
чески  тип ,  основана
през 1990 година от дър-
жавни и  обществени
организации с цел:
- подпомагане на да-

ровити деца и млади
хора при реализира-
нето на проекти в об-
ластта на науката,
техниката, техноло-
гиите и управлени-
ето;

- подкрепа на младите
новатори и предпри-
емачи;

- разпространение на
научни, технически
и икономически зна-
ния;

- подпомагане на обу-
чението и специали-
зацията, на между-
народното сътрудни-
чество в областта на
науката и техниката

- и др.

Фондацията осъще-
ствява пет програми:
- Таланти;
- Информация, изда-

ния, изяви и между-
народно сътрудни-
чество;

- Научни изследвания;
- Насърчаване на сто-

пански инициативи;
- Развитие.

За делови контакти:
София 1000,

бул. “Патриарх
Евтимий” 1,
Тел. 981-51-81,

981-37-99,
факс 981-54-83,

e-mail: evrika@einet.bg
www.evrika.org

2 ПРИРОДА, НАУКА, ТЕХНОЛОГИИ

2010-тата година вече е
част от миналото ни. Веро-
ятно мнозина не поглеждат
назад към нея, а други все
още не са свикнали с факта,
че тя е приключила завина-
ги. За едни – добра, за други
– неблагосклонна, за трети –
щастлива или пък фатална...
А за света на науката и тех-
нологиите – определено
плодотворна. През измина-
лата година се случиха инте-
ресни събития, свързани с
научния и  технологичен
прогрес, най-значимите от
които BBC подбра и описа
накракто. Ето ги и тях.

Сбогом Discovery!
Да живее Falcon!

Първата частна ракета-
носител полетя към Космо-
са. Това се случи през юни на
космодрума в американския
щат Флорида. Тя успя да из-
веде в космическото прос-
транство прототип на товар-
ния кораб Dragon. Името на
ракетата е Falcon-9, а сама-
та тя е прозиведена от час-
тната компания SpaceX.
Въпреки няколкото първона-
чално неуспешните тестове с
нея, очаква се в бъдеще тя
да бъде основното средство
за извеждане на спътници в
орбита. Междувременно
САЩ сви до минимум своята
космическа програма. Аме-
риканският президент Барак
Обама обяви, че най-удачно
би било доставката на астро-
навти на орбита и обратно на
Земята да бъде поръчвана

на комерсиални  компании .
Мнозина смятат, че вероятно
в най-скоро време тази зада-
ча ще бъде поверена именно
на ракетата Falcon-9. Това съв-
пада неслучайно и с “пенсио-
нирането” на известната со-
валка Discovery, която в края
на 2010 г. трябваше да извър-
ши своя последен 39-и полет
към Космоса. Заради техни-
чески проблеми обаче той бе-
ше отложен за началото на
2011 г. След него Discovery ос-
тава само история.

“Вояджър 1” извън
Слънчевата система
Друго космическо събитие

от 2010 г. няма как да не бъде
отбелязано. Това е достигане-
то на изстреляната през 1977
г. космическа сонда “Вояджър
1” до предполагаемите грани-
ци на Слънчевата система.
Апаратът успя да се отдалечи
на рекордното разстояние от
17.4 милиарда километра, не-
достигано до този момент от
никоя друга машина, израбо-
тена от човешка ръка. В тази
точка “Вояджър 1” фиксира из-
менения в  поведението  на
частиците в  космическото
пространство. Това, предпо-
лагат учените, означава, че в
следващите няколко години
сондата ще напусне предели-
те на Слънчевата система и
ще продължи своето пътешес-
твие в междузвездното прос-
транство.

Малкият голям взрив
Изследователите, работе-

щи в Големия адронен колай-
дер, успяха да получат усло-
вия, съществуващи непосред-
ствено след Големия взрив,
при който се смята, че е въз-
никвала нашата Вселена. Ка-
зано иначе – учените създа-
доха миниатюрен голям взрив.
Това беше постигнато  при
сблъсък на йони на оловото,
движещи се със скорост поч-
ти равна на тази на светлина-
та. При това бяха достигнати
рекордни температури, по-ви-
соки дори от тези в центъра
на Слънцето. Такива стойнос-
ти е имало във Вселената са-
мо в първия миг след Големия
взрив. От анализа на опита
учените се надяват да докажат
съществуването на т.нар

кварк-глуонна плазма – раз-
лично състояние на материя-
та, непознато до този момент.

Четене на сънища и мисли
След като години наред хо-

рата се опитваха да разберат
механизма на възникване на
сънища и да надникнат в чуж-
дите съновидения, най-сетне
през 2010 г. американски уче-
ни успяха да създадат метод
за електронен запис и тълку-
ване на сънищата. Специалис-
тите разясняват – активността
на отделните клетки на мозъ-
ка се асоциира с определени
предмети или образи. Показ-
вайки на участници в експери-
ментите различни изображе-
ния, изследователите успели
да определят кои неврони от-
говарят за съответния образ.
По този начин – след това, наб-
людавайки как и в каква пос-
ледователност се активират
невроните, учените успешно
“прочели” мислите и сънища-
та на доброволците.

Трансплантация на цяло
лице

През март миналата годи-
на се състоя една от най-ве-
ликите операции в историята
на медицината. Тогава, в бол-
ница в Барселона, специалис-
ти успяха да извършат пълно
присаждане на човешко лице.
Пациентът – 31-годишнен
мъж, представен пред общес-
твеността като Оскар. Той бил

продължава на стр. 3
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ïîëó÷èë èçêëþ÷èòåëíî òåæ-
êà òðàâìà ïðåäè ïåò ãîäèíè
ïðè íåùàñòåí ñëó÷àé ñ îãíåñ-
òðåëíî îðúæèå. Áëàãîäàðå-
íèå íà óíèêàëíàòà îïåðàöèÿ,
âúçñòàíîâÿâàíåòî íà ëèöå-
âèòå ìóñêóëè ùå äîñòèãíå äî
90 ïðîöåíòà, óâåðÿâàò ìåäè-
öèòå. Äåâåò ïðåäèøíè àíàëî-
ãè÷íè îïåðàöèè íå ìîãàò äà
ñå ïîõâàëÿò ñ òîçè óñïåõ –
âñè÷êè òå çàâúðøèëè íåóñ-
ïåøíî. Ïðè äðóãè 10 ñëó÷àÿ
ïúê ñòàâà äóìà çà óñïåõ íà
÷àñòè÷íà òðàíñïëàíòàöèÿ.

Íàäåæäà çà íåçðÿùèòå è
õîðàòà ñ óâðåäåíî çðåíèå

Ïðåç 2010 ã. áåøå ðåãèñ-

ÍÀÉ-ÇÍÀ×ÈÌÈÒÅ ÍÀÓ×ÍÈ È ÒÅÕÍÎËÎÃÈ×ÍÈ ÑÚÁÈÒÈß
ÍÀ 2010 ÃÎÄÈÍÀ

òðèðàí íàïðåäúê è ïðè ëå÷å-
íèåòî íà õîðà ñ âëîøåíî çðå-
íèå è íàïúëíî ñëåïè õîðà. Çà
òÿõ âå÷å èìà íàäåæäà, ñëåä
êàòî íåìñêè ó÷åíè ðàçðàáîòè-
õà èíîâàöèîíåí ìåòîä, ïîçâî-
ëÿâàù ðàçëè÷àâàíåòî íà ðàç-
ëè÷íè îáåêòè è çðèòåëíè îá-
ðàçè. Ñòàâà äóìà çà åëåêòðî-
íåí èìïëàíò, êîéòî ñå ïîñòà-
âÿ ïîä ðåòèíàòà íà îêîòî è
äåéñòâà êàòî çðèòåëåí àíàëè-
çàòîð, ïðåîáðàçóâàéêè åëåê-
òðè÷åñêîòî èçëú÷âàíå â íåð-
âíè èìïóëñè. Ñëåä èìïëàíòè-
ðàíåòî ìó ïàöèåíòèòå âå÷å
ìîãàò äà ðàçëè÷àâàò íàáëþäà-
âàíè îò òÿõ îáåêòè.

Åäíîâðåìåííî ñ òîâà

øâåäñêè ó÷åíè ñúçäàäîõà áè-
îñèíòåòè÷åí ìàòåðèàë, êîéòî
íàïîäîáÿâà ïî ñòðóêòóðà ÷î-
âåøêàòà ðîãîâèöà èçêëþ÷è-
òåëíî òî÷íî. Òîâà äàâà âúç-
ìîæíîñò çà ïðèñàæäàíå íà
ðîãîâèöà íà ïàöèåíòè – èç-
êëþ÷èòåëíî öåíåí è íåäîñòà-
òú÷åí “ðåñóðñ” äî òîçè ìî-
ìåíò.

Àâòîìîáèëè áåç âîäà÷
Ïðåç 2010 ã. Google ïðî-

âåäå óñïåøíî èçïèòàíèå íà
àâòîìîáèë áåç øîôüîð â ðå-
àëíà ñðåäà – óëèöèòå íà Ñàí
Ôðàíñèñêî. Óïðàâëåíèåòî áå-
øå èçâúðøåíî ñ ìîíòèðàíè
íà ïîêðèâà íà êîëàòà âèäåî-

ïðîäúëæåíèå îò ñòð. 2

êàìåðè, äàò÷èöè è ëàçåðåí
äàëåêîìåð. Çà âñåêè ñëó÷àé
â àâòîìîáèëà èìàøå ðåçåð-
âåí âîäà÷, ãîòîâ âñåêè ìî-
ìåíò äà ïîåìå óïðàâëåíèå-
òî, àêî ñå íàëîæè. Îò Google
ñ÷èòàò, ÷å èçïîëçâàíåòî íà
ïîäîáíè àâòîìîáèëè ùå
ïîäïîìîãíå äà áúäàò îãðà-
íè÷åíè çàäðúñòâàíèÿòà ïî
ïúòèùàòà è äà áúäå îáëåê-
÷åí òðàôèêúò.

Ïàðàëåëíî ñ òîâà àìåðè-
êàíñêè ó÷åíè ðàçðàáîòèõà
àâòîìîáèë çà õîðà ñ íàïúë-
íî èçãóáåíî çðåíèå. Ïëàíè-
ðà ñå ïúðâèÿò ìîäåë íà êî-
ëàòà äà áúäå ïðåäñòàâåí òà-
çè ãîäèíà.

ÎÔÈÑ Â ÐÀÍÈÖÀÒÀÏîñëåäíèòå íÿêîëêî ãî-
äèíè öåíèòå íà ïðåíîñèìè-
òå êîìïþòðè ïàäàõà ïî÷òè
ñúñ ñúùàòà ñêîðîñò, ñ êîÿ-
òî ñå ïîÿâÿâàò íà ïàçàðà
íîâè ìîäåëè. Åòî çàùî
èçîáùî íå å ñòðàííî, ÷å âñå
ïîâå÷å ïîòðåáèòåëè ïðåä-
ïî÷èòàò äà ñè êóïÿò íîâà
ìîáèëíà, âìåñòî íàñòîëíà
ìàøèíà. Íà ïàçàðà äíåñ íà-
èñòèíà èìà çà âñåêèãî ïî
íåùî, íî òóê òðÿáâà äà ñè
îòãîâîðèì íà âúïðîñà êàê
äà èçáåðåì íàé-ïîäõîäÿùèÿ
çà íàñ ëàïòîï?

Ïúðâîòî, êîåòî å äîáðå
äà ðåøèòå, ïðåäè äà òðúãíå-
òå íà ëîâ çà ïðåíîñèì êîì-
ïþòúð å çà êàêâî ùå ãî ïîë-
çâàòå. Òîâà ùå âè ñïåñòè ìíî-
ãî ïàðè è ÿäîâå, êîèòî òðÿá-
âà äà èçðàçõîäèòå, àêî íàï-
ðàâèòå èçáîðà ñè ïðèáúðçà-
íî. Íàïðèìåð, àêî âè òðÿáâà
ïðîñòî ìàøèíà-çàìåñòèòåë
íà íàñòîëíèÿ êîìïþòúð ïî÷-
òè âñåêè ìåéíñòðèéìîâ ìî-
äåë ùå âè ñâúðøè ðàáîòà, à
àêî ñòå àðõèòåêò èëè èíæå-
íåð è ùå ñå íàëàãà äà ðàáî-
òèòå ñ òåæêè ãðàôè÷íè ïðîã-
ðàìè – òîãàâà âè å íåîáõî-
äèì ëàïòîï, ÷èÿòî ãðàôè÷íà
êàðòà èìà ïîâå÷êî „êîíñêè
ñèëè“ è ïðè òîâà âúðâè ñ äîñ-
òàòú÷íî ãîëÿì äèñïëåé. À
äèñïëåÿò ìîæå áè å  íàé-
âàæíèÿò êîìïîíåíò è îêîëî
íåãî ñå âúðòÿò ãîëÿìà ÷àñò îò
ïîêàçàòåëèòå ìó – ñïîêîéíî
ìîæåì äà çàÿâèì, ÷å àêî
ñúðöåòî íà íàñòîëíèÿ êîì-
ïþòúð å íåãîâèÿò ïðîöåñîð,
òî ñúðöåòî íà ëàïòîïà å äèñ-

ïëåÿò ìó. Ïðè÷èíàòà å, ÷å
èìåííî òîé îïðåäåëÿ ðàçìå-
ðúò è ìîáèëíîñòòà íà óñòðîé-
ñòâîòî. Ðàçëè÷íèòå ðàçìåðè
åêðàíè îïðåäåëÿò ôîðìôàê-
òîðà íà ïðåíîñèìèòå ìàøèíè.
Çà íàé-ìîáèëíèòå õîðà ñà
ïðåäíàçíà÷åíè ëàïòîïèòå, ÷è-
èòî äèàãîíàë íà äèñïëåÿ âà-
ðèðà îò 10 äî 14 èí÷à; ñëåä-
âàò ìàñîâèòå 15- è 15,4-èí÷î-
âè ìîäåëè, êîèòî ñà íàé-ìíî-
ãîáðîéíè, à íàé-òðóäíî ïîä-
âèæíèòå, íî çà ñìåòêà íà òîâà
ïúê ñúçäàäåíè ñ óìèñúë çà
ìóëòèìåäèÿ ñå âìåñòâàò â íè-
øàòà îò 17 äî îêîëî 20 èí÷à.
È òîâà êàòî ÷å ëè å àáñîëþò-
íèÿò ìàêñèìóì, êîéòî ìîæå äà
ñå íàìåðè íà ïàçàðà â ìîìåí-
òà. Ðàçìåðúò, åñòåñòâåíî, íå
å âñè÷êî. Âàæíî å è êà÷åñòâî-
òî – äíåñ ìîãàò äà áúäàò îò-
êðèòè ëàïòîïè, îñíîâíî ñ äâà
âèäà äèñïëåè. Âñúùíîñò, âñè÷-
êè ñà ñè ïðîñòî TFT è ñå îòëè-
÷àâàò åäèíñòâåíî ïî åäèí
ìíîãî ïîâúðõíîñòåí ôàêòîð –
òîâà äàëè èìàò ïîêðèòèå èëè
íå. Îáèêíîâåíèòå äèñïëåè,
áåç ïîêðèòèå ñà íàèñòèíà ÿð-
êè, êîãàòî ñìå ñè ó äîìà, íî â
ìèãà ùîì èçëåçåì íàâúí ðàç-
áèðàìå êàêâà å ïîëçàòà îò íå-
ãî – òå ñà ëúñêàâè è îòðàçÿâàò
ñâåòëèíàòà, òàêà ÷å ïî÷òè íè-
ùî íå ìîæå äà ñå âèäè, àêî íå
ñìå íà ñÿíêà. Äðóãèòå äèñïëåè
èìàò ïðîòèâîîòðàçèòåëíî
ïîêðèòèå. Êàçàíî ïðîñòî – òå
ñà ìàòèðàíè. Îáèêíîâåíî ìî-
æåòå äà ãè ïîçíàåòå, îñâåí âè-
çóàëíî è ïî èìåòî, çà êîåòî ñå

òâúðäè ÷å å çàïàçåíà ìàðêà
íà òåõíîëîãèÿòà – íàé-âå÷å
íåùî êàòî DiamondView èëè
GlossySight. Èíà÷å íàëè÷èåòî
íà òîâà ïîêðèòèå å íàèñòèíà
ñìèñëåíî – íàâúí òî ðàçñåé-
âà ïîïàäíàëàòà âúðõó íåãî
ñâåòëèíà è âèäèìîñòòà ñå ïî-
äîáðÿâà çíà÷èòåëíî. Íåäîñ-
òàòúêúò å, ÷å òîçè åôåêò ñå
ïðîÿâÿâà è âúðõó èçëú÷åíàòà
îò äèñïëåÿ ñâåòëèíà, ïîðàäè
êîåòî â òåçè äèñïëåè ïîíÿêî-
ãà ñå çàáåëÿçâà ðàçëèêà â êîí-
òðàñòà è ïðåäàâàíåòî íà öâå-
òîâåòå, ñïðÿìî äðóãèòå, êîèòî
íÿìàò ïîêðèòèå. Îñâåí îïèñà-
íîòî äîòóê âàæåí äåòàéë å è
ïîäñâåòêàòà, ìàêàð ÷å òÿ ÷åñ-
òíî êàçàíî íå ïîäëåæè íà ïîò-
ðåáèòåëñêè èçáîð. TFT äèñ-
ïëåèòå íå èçëú÷âàò ñâåòëè-
íà – òåõíèòå ïèêñåëè ìîãàò
ïðîñòî èëè äà ïðîïóñêàò èëè
äà íå ïðîïóñêàò òàêàâà. Çàòî-
âà çàä ìàòðèöàòà âèíàãè èìà
íÿêàêâà ëàìïà. Â ïîâå÷åòî
ñëó÷àè ñòàâà äóìà çà CCFL –
ôëóîðåñöåíòíà ëàìïà ñúñ ñòó-
äåí êàòîä. Òÿ íå ìîæå äà ïðå-
ñúçäàäå öåëèÿ ñïåêòúð òúé
êàòî å èçòî÷íèê íà èçêóñòâåíà
ñâåòëèíà. Òîâà, êîåòî ÿ êàðà
äà ñâåòè, ñà æèâà÷íè ïàðè è
ñïåöèàëíî ïîêðèòèå, òàêà ÷å
èçëú÷åíàòà îò íåÿ ñâåòëèíà,
ìàêàð è âèäèìî áÿëà íÿêàê ñè
å ïî-èçòåãëåíà êúì UV îáëàñ-
òòà. Îñâåí òîâà, äîêàòî ñâåòè
òÿ òðåïòè ñ îò 100 äî 300 õåð-
öà, êîåòî ìàêàð è äà íå ìîæå
äà ñå çàáåëåæè ñ íàøèòå ÷î-
âåøêè î÷è ìîæå íàèñòèíà äà

ãè óìîðè ïðè ïðîäúëæèòåë-
íà ðàáîòà. Åòî çàùî âñå ïî-
âå÷å ïðîèçâîäèòåëè òðúãíà-
õà êúì ñâåòîäèîäíèòå ïîä-
ñâåòêè. Òå íàèñòèíà ñå ïðåâ-
ðúùàò â õèò â ìîáèëíèÿ
ñâÿò – ïúðâî, çàùîòî ñ òÿõ
ìàòðèöèòå ïðåñúçäàâàò öâå-
òîâåòå ìíîãî ïî-ðåàëíî, à
îñâåí òîâà êîíñóìèðàò ïî-
ìàëêî òîê îò CCFL ëàìïèòå,
à è ïðèäàâàò íà äèñïëåèòå
ìíîãî ïî-ãîëÿì êîíòðàñò.

Ñëåä òîçè äúëúã óâîä çà
äèñïëåèòå ùå ñå ôîêóñèðà-
ìå çà êðàòêî âúðõó äðóãè àñ-
ïåêòè íà ìîáèëíèòå ìàøèíè.
Îò õàðäóåðíà ãëåäíà òî÷êà
ëàïòîïèòå íå ñå ðàçëè÷àâàò
ìíîãî îò íàñòîëíèòå êîìïþò-
ðè, òàêà ÷å å áåçñìèñëåíî
òóê äà çàñòúïâàìå îáùè òå-
ìè êàòî ïðîöåñîðè, ÷èïñåòè,
ãðàôè÷íè êàðòè – âàæíî å äà
çíàåòå, ÷å òå ÷åñòî íå ñà
îáåêò íà íàäãðàæäàíå. Ïðè
ïðîöåñîðèòå íåùàòà ñà íàé-
âå÷å âúïðîñ íà ëè÷íè ïðåä-
ïî÷èòàíèÿ è íàãëàñè êúì
äâàòà íàé-ïîïóëÿðíè ïðîèç-
âîäèòåëÿ äíåñ – ïðè ëàïòî-
ïèòå òå ìîãàò äà áúäàò îáåêò
íà íàäãðàæäàíå, íî âúçìîæ-
íîñòèòå çà òîâà íå ñà ãîëå-
ìè, à è àêî ñòå ñ ïî-åâòèí
êîìïþòúð öåíàòà íà íàä-
ãðàæäàíåòî ìîæå äà âè èç-
ëåçå ïîëîâèíàòà îò òàçè íà
ñàìèÿ ëàïòîï. RAM ïàìåòòà
ñå íàäãðàæäà íàé-ëåñíî, òà-
êà ÷å íå ñå ïðèòåñíÿâàéòå äà
ÿ æåðòâàòå, àêî ïðè èçáîðà
âè ïîïàäíå ìîäåë, ÷èÿòî
îïåðàòèâíà ïàìåò âè ñå ñòî-
ðè íåäîñòàòú÷íî – àêî ïî òî-
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МАРИЯ КЮРИ

Мария Склодовска-Кюри
е родена на 7 ноември 1867
г. във Варшава, Полша, в се-
мейство на учители. Дмитрий
Менделеев е приятел на ба-
ща й и предрича блестящо
бъдеще на най-малкото от
момичетата През 1883 г. за-
вършва гимназия със златен

медал, но за да помогне на
семейството си и сестра си,
която учи в Париж, дава уроци
по  математика и  френски
език, работи като гувернантка.

От 1891 г. Мария Склодовска
е студентка във Факултета по
естествознание на Сорбона-
та. Доказва големите си спо-
собности с това, че през 1894

зи начин спестявате доста-
тъчно пари, след това вина-
ги можете да ги използвате,
за да я надградите и ще си
спестите допълнително оби-
каляне по  магазините. До
графичния адаптер, обаче
слагам нота бене, защото то-
ва е нещото, за което трябва
да внимавате и мислите мно-
го при избора – той не може
да се надгражда. Всъщност,
наскоро на пазара излезе
една джаджа от ATi, която ви
позволява да свържете към
лаптопа настолна графична
карта, която се поставя в до-
кинг станция, която се свър-
зва през ExpressCard слота
– звучи  много  добре, но
всъщност така картата може
да се ползва само на външен
монитор. Затова като купува-
те лаптоп внимавайте – ако
ще ви трябва за ежедневни

ОФИС В РАНИЦАТА
задачи, които не изискват кон-
ски сили в графичния проце-
сор каквото и да вземете ще
ви свърши работа, че даже мо-
жете да спестите пари, ако
предпочетете модел с вгра-
ден в чипсета графичен адап-
тер, който дори няма своя па-
мет, а ползва част от систем-
ната. Ако планирате да играе-
те игри или пък да правите мо-
дели на AutoCAD и друга твор-
ческа дейност в тримерното
пространство, просто задъл-
жително си вземете лаптоп, с
отделен графичен процесор
със собствена памет. Твърди-
те дискове при лаптопите чес-
то са обвити в мистерия, коя-
то консултантите в магазини-
те не желаят да разбулват –
обикновено казват само капа-
цитета и толкова. На практи-
ка другите детайли (например
дали е със сериен или пара-

лелен интерфейс) са от зна-
чение най-вече, ако решите да
го подменяте или надгражда-
те – при лаптопите твърдият
диск е второто нещо, при кое-
то това става най-лесно. Дали
ще се поинтересувате от тях
вече зависи от вашето жела-
ние за информираност, като
потребител, а и ако сте си ха-
ресали вече модел това не би
променило  мнението  ви за
него . Имайте предвид , че
твърдият диск е ахилесовата
пета на лаптопа, когато сте в
движение. Някои модели на
по-големите производители
идват със специален сензор,
който при много резки движе-
ния (например падане на мо-
билния компютър) изключват
диска – разпитайте за моде-
лите с такава опция, ако се на-
лага да бъдете максимално
мобилен. TPM чипът е второ-

продължение от стр. 3 то полезно нещо, особено за
по-потайнствени хора. Това е
специален модул , който
криптира данните в твърдия
диск в движение – така ако
той се прехвърли  на друг
компютър те не могат да бъ-
дат разчетени.

Ако и вие сте на път да
избирате преносим компю-
тър не забравяйте думите,
написани на корицата на ен-
циклопедия „Галактика“ в
книгата на Дъглас  Адамс
„Пътеводител на галактичес-
кия стопаджия“ – „Без пани-
ка!“. Въпреки, изкушението
да ги напишем и в тази ста-
тия – надяваме се и тя да ви
послужи като пътеводител в
избора.

Божидар Стефанов,
студент по компютърна

химия в
СУ “Св. Кл.Охридски”

(със съкращения)

г. получава две дипломи – по
физика и математика.

В Сорбоната тя среща
Пиер  Кюри, за когото се
омъжва през 1895 г. Работят
заедно в лабораториите по
физика и химия. От брака им
се раждат две дъщери: Ирен
Жолио-Кюри (1897-1956) –
носител на Нобелова награ-
да за химия през 1935 г. и Ев
Кюри (1904-2007) – писател
и журналист. Мария и Пиер
Кюри, Ирен и Фредерик Жо-
лио-Кюри са единственият
пример в световната наука,
когато две съпружески двой-
ки от две последователни
поколения са с огромен при-
нос за световната наука.

През  1896 г. съпрузите
Кюри започват работа по от-
критото от Бекерел явление
радиоактивност. Те заедно
изследват радиоактивните

КОИ СА УЧЕНИТЕ, НОСИТЕЛИ НА ДВЕ НОБЕЛОВИ
НАГРАДИ ?1Четирима учени в света

получават по две Нобелови
награди. Единствените, кои-
то получават наградата в две
различни области са Мария
Кюри, която получава Нобе-
ловата награда за физика

през 1903 г. за откритието на
радиоактивността и през 1911
г. – наградата за химия за изо-
лиране на елемента радий.
Другият е Лайнъс Полинг – с

Нобелови награди за химия
през 1954 г. и за мир през 1962
г. – за дейността си против из-
ползването на ядрените оръ-
жия.

1 В последователни статии ще представим на нашите читатели единствените лауреати на Нобелови награди в две различни дисциплини
– това са учените Мария Кюри и Лайнъс Полинг – б.р.

Джон Бардийн е амери-
кански физик, единственият
с две Нобелови награди за
физика - през 1956 и 1972 г.,
а Фредерик Сенгър получа-
ва Нобеловата награда по
химия през 1958 и 1980 г.

продължава на стр. 5Лабораторията на Мария Склодовска-Кюри
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âåùåñòâà, ïî-òî÷íî ðóäàòà
óðàíèíèò, êîÿòî ïðèòåæàâà-
ëà èíòåðåñíîòî ñâîéñòâî äà
áúäå ïî-ðàäèîàêòèâíà îò
óðàíà, êîéòî ñå ñúäúðæà â
íåÿ. Äî 1898 ã. ñòèãàò äî ëî-
ãè÷íî îáÿñíåíèå – óðàíèíè-
òúò ñúäúðæà ìèíèìàëíî êî-
ëè÷åñòâî ðàäèîàêòèâåí åëå-
ìåíò, êîéòî å ìíîãî ïî-ðàäè-
îàêòèâåí îò óðàíà. Îò 1898
äî 1902 ã. ïðåðàáîòâàò 8 òî-
íà óðàíîâà ðóäà è óñïÿâàò äà
îòäåëÿò ñàìî íÿêîëêî ãðàìà
îò íîâèÿ åëåìåíò ðàäèé (îò
ëàòèíñêè radius – ëú÷). Ïî-
êúñíî å îòêðèò è åëåìåíòà
ïîëîíèé, êðúñòåí íà ðîäèíà-
òà íà Ìàðèÿ Ñêëîäîâñêà –
Ïîëøà. Ñåìåéñòâî Êþðè ñà
ïúðâèòå, êîèòî îòêðèâàò, ÷å
ñúùåñòâóâàò òðè âèäà ëú÷è –
àëôà, áåòà è ãàìà ëú÷è.

Ñëåä òðàãè÷íàòà ñìúðò íà
ñúïðóãà ñè ïðåç 1906 ã., Ìà-
ðèÿ Êþðè íàñëåäÿâà íåãîâà-
òà êàòåäðàòà è ñòàâà ïúðâà-
òà æåíà ïðîôåñîð â èñòîðè-
ÿòà íà ôðåíñêîòî âèñøå îá-
ðàçîâàíèå. Ñëåä äâàíàäå-
ñåòãîäèøíè èçñëåäâàíèÿ,
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ïðåç 1910 ã. Ìàðèÿ Êþðè äî-
êàçâà, ÷å ðàäèÿò äåéñòâèòåë-
íî å íîâ õèìè÷åí åëåìåíò. Òÿ
óñïÿâà äà îòäåëè ÷èñò ìåòà-
ëåí ðàäèé /Ra/, îïðåäåëÿ
àòîìíîòî ìó òåãëî è ìÿñòîòî
ìó â ïåðèîäè÷íàòà òàáëèöà íà
õèìè÷íèòå åëåìåíòè.

Ìàðèÿ Êþðè, Ïèåð Êþðè è
Àíðè Áåêåðåë ïîëó÷àâàò Íî-
áåëîâàòà íàãðàäà çà ôèçèêà
ïðåç 1903 ã. – çà ïúðâè ïúò æå-
íà – ó÷åí å íîáåëîâ ëàóðåàò.
Îñåì ãîäèíè ïî-êúñíî, ïðåç
1911 ã., òÿ ïîëó÷àâà Íîáåëîâà
íàãðàäà çà õèìèÿ. Íàãðàäàòà
å çà íåéíèòå çàñëóãè çà ðàç-
âèòèåòî íà õèìèÿòà ÷ðåç îò-
êðèâàíåòî íà åëåìåíòèòå ðà-
äèé è ïîëîíèé, ÷ðåç èçîëàöè-
ÿòà íà ðàäèÿ è èçó÷àâàíåòî íà
ñúùèíàòà è ñúåäèíåíèÿòà íà
òîçè óäèâèòåëåí åëåìåíò. Ì.
Êþðè ïîñòúïâà ïî èçêëþ÷è-
òåëíî åòè÷åí íà÷èí, êàòî íå
ïàòåíòîâà ïðîöåñà íà îòäåëÿ-
íå íà ðàäèÿ, îñòàâÿéêè ãî ñâî-
áîäåí çà ïðîó÷âàíå îò öÿëàòà
íàó÷íà îáùíîñò.

Â òåçè äàëå÷íè ãîäèíè, â
çàðîäèøà íà àòîìíèÿ âåê,

ïúðâîîòêðèâàòåëèòå íà
ðàäèÿ íå ñà çíàåëè çà
ïîñëåäèöèòå îò ðàäèîàê-
òèâíîòî ëú÷åíèå. Ðàäèî-
àêòèâåí ïðàõ å èìàëî
íàâñÿêúäå â ëàáîðàòîðè-
èòå, îïèòèòå ñå ïðàâåëè
“ñ ãîëè ðúöå”, íÿêîè ó÷å-
íè ñëàãàëè ïî äæîáîâåòå
ñè ðàäèîàêòèâíè âåùåñ-
òâà, áåç äà çíàÿò çà ñìúð-
òîíîñíàòà îïàñíîñò è
âðåäíîòî èì âúçäåé-
ñòâèå. Â êðàÿ íà ñúùàòà
ãîäèíà Ìàðèÿ Êþðè çàáî-
ëÿâà ñåðèîçíî è ïðåòúð-
ïÿâà îïåðàöèÿ.

Ìàëêî ïðåäè çàïî÷âà-
íåòî íà Ïúðâàòà ñâåòîâ-
íà âîéíà, ïðåç 1914 ã. å
îòêðèò Èíñòèòóò ïî ðàäè-

îëîãèÿ â Ïàðèæ – ðàäèîàêòèâ-
íàòà ëàáîðàòîðèÿ å ïîä ðúêî-
âîäñòâîòî íà Ìàðèÿ Êþðè, à
ëàáîðàòîðèÿòà çà áèîëîãè-
÷åñêè èçñëåäâàíèÿ è ðàäèîòå-
ðàïèÿ ðúêîâîäè ãîëåìèÿò
ó÷åí-ìåäèê – ïðîô. Êëîä Ðå-
ãî, êîéòî îðãàíèçèðà èçó÷àâà-
íåòî íà ðàêà è ïðèëàãàíåòî íà
ðàäèîëîãèÿòà â ìåäèöèíàòà.

Ïî âðåìå íà âîéíàòà, Ìà-
ðèÿ è Èðåí Êþðè îðãàíèçèðàò
îêîëî 220 ïîäâèæíè è ñòàöèî-
íàðíè ðåíòãåíîâè ëàáîðàòî-
ðèè çà ïðåãëåä íà ðàíåíè âîé-
íèöè, îò ÷èÿòî ïîìîù ñà ñå âúç-
ïîëçóâàëè íàä 3 ìèëèîíà ïà-
öèåíòà, îðãàíèçèðàò êóðñîâå çà
ðåíòãåíîëîçè è òåõíèöè íà
ðåíòãåíîâàòà àïàðàòóðà. Íàò-
ðóïàíèÿò îïèò å îáîáùåí â ìî-
íîãðàôèÿòà „Ðàäèîëîãèÿ è âîé-
íà“, èçäàäåíà ïðåç 1920 ã.

Ïðåç 1921 ã. çàåäíî ñ äú-
ùåðÿ ñè îòèâà íà îáèêîëêà â
ÑÀÙ, çà äà ñúáåðå ñðåäñòâà
çà íîâè èçñëåäâàíèÿ è îòêðè-
âàíå íà Èíñòèòóò ïî ðàäèîëî-
ãèÿ âúâ Âàðøàâà. Ïðåç 1923 ã.
Ìàðèÿ Êþðè íàïèñâà áèîãðà-
ôèÿ íà Ïèåð Êþðè è äî âëî-

øàâàíåòî íà çäðàâåòî é ïðåç
1934 ã. Ìàðèÿ Êþðè ñå çàíè-
ìàâà ñ îáùåñòâåíà äåéíîñò.

Ìàðèÿ Êþðè óìèðà íà 4
þëè 1934 ã. â ñàíàòîðèóì âúâ
ôðåíñêèÿ àëïèéñêè êóðîðò
Ñàíñåëåìîç, îò ëåâêåìèÿ, êî-
ÿòî ïî âñÿêà âåðîÿòíîñò, å
ñëåäñòâèå îò ïîëó÷åíàòà ðà-
äèàöèÿ. Ïî âðåìå íà ñâîÿòà
ðàáîòà òÿ íå âçèìà íèêàêâè
ïðåäïàçíè ìåðêè, äîðè íîñè
íà ãúðäèòå ñè àìïóëà ñ ðàäèé
êàòî òàëèñìàí. Ïî òîâà âðå-
ìå âñå îùå íå ñà äîáðå èç-
âåñòíè èñòèíñêèòå ïîñëåäèöè
îò ðàáîòà ñ ðàäèîàêòèâíè
èçîòîïè.

Ìàðèÿ Ñêëîäîâñêà-Êþðè
å çíàìåíèò ôèçèê è õèìèê, èç-
áðàíà å çà ÷ëåí íà 85 íàó÷íè
äðóæåñòâà ïî öåëèÿ ñâÿò è
ïîëó÷àâà íàä 20 ïî÷åòíè ñòå-
ïåíè, íîñèòåë å íà ìíîãî äúð-
æàâíè îòëè÷èÿ. Çàåäíî ñúñ
ñúïðóãà ñè Ïèåð Êþðè ïîëàãà
íà÷àëîòî íà íîâà åðà â èñòî-
ðèÿòà íà ÷îâå÷åñòâîòî – åðà-
òà íà èçó÷àâàíåòî è èçïîëçâà-
íåòî íà àòîìíàòà åíåðãèÿ.

Åëåíà Èâàíîâà,
óðåäíèê

Øèøå ñ Ðàäèé Ðàáîòíàòà òåòðàäêà íà Ìàðèÿ Ñêëîäîâñêà-Êþðè
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1 Ëàéíúñ Êàðë Ïîëèíã (28.02.1901 ã – 19.08.1994) å àìåðèêàíñêè õèìèê, àêòèâèñò íà ìèðà, àâòîð è ïåäàãîã. Òîé å åäèí îò ïúðâèòå ó÷åíè, êîèòî
ðàáîòÿò â îáëàñòòà íà êâàíòîâàòà õèìèÿ è ìîëåêóëÿðíà áèîëîãèÿ

„Íàé-äîáðèÿò íà÷èí äà
òè õðóìíå äîáðà èäåÿ å,
êàòî ðîäèø ìíîæåñòâî

èäåè“
Ëàéíúñ Êàðë Ïîëèíã

Ë. Ïîëèíã å ðîäåí â Ïîð-
òëàíä, Îðåãîí, â ñåìåéñòâî-
òî íà ïðåñåëèëèÿò ñå îò Ãåð-
ìàíèÿ Õåðìàí Õåíðè Óèëÿì
Ïîëèíã (1876-1910) è Ëóñè
Èçàáåë “Áåë” Äàðëèíã (1881-

1926). Ëàéíúñ å íåíàñèòåí ÷è-
òàòåë îò äåòå, ìå÷òàå äà ñòà-
íå õèìèê è ïðàâè ðàçëè÷íè
îïèòè ñ ìàòåðèàëè îò èçîñòà-
âåí çàâîä çà ñòîìàíà. Ïúðâî-
òî ìó íà÷èíàíèå å èçìåðâàíå
íà ìàñëåíîñòòà íà ìëå÷íèòå
ìàçíèíè çà ìåñòíèòå ôåðìå-
ðè. Â ñóòåðåí, ïðåâúðíàò â ëà-
áîðàòîðèÿ, ñ ïðèÿòåëÿ ñè Ëîéä

Ñèìîí ïðåäëàãàò óñëóãàòà íà
íèñêè öåíè, íî íèêîé íå âÿð-
âà íà äâàìàòà ìëàäåæè è ïúð-
âèÿò îïèò çà áèçíåñ çàâúðøâà
ñ íåóñïåõ. Äèðåêòîðúò íà ó÷è-
ëèùåòî íå ìó ðàçðåøàâà äà
ïðîâåäå êóðñîâåòå ïî àìåðè-
êàíñêà èñòîðèÿ, çàäúëæèòåë-
íè çà èçäàâàíå íà äèïëîìà çà
ñðåäíî îáðàçîâàíèå è òîé íà-

ïóñêà ïðåç ñëåäâàùàòà ãîäè-
íà ó÷èëèùåòî, áåç äà ïîëó÷è
äèïëîìà. Ïîëó÷àâà ÿ åäâà
ñëåä 45 ãîäèíè, êîãàòî âå÷å
å äâóêðàòåí íîñèòåë íà Íî-
áåëîâà íàãðàäà.

Ïîëèíã ðàáîòè â õðàíèòå-
ëåí ìàãàçèí, à ïî-êúñíî êà-
òî ìåõàíèê, åäíîâðåìåííî ñ
òîâà ñ ïðèÿòåëè îòêðèâàò ôî-



6 ÏÐÈÐÎÄÀ, ÍÀÓÊÀ, ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ

ËÀÉÍÚÑ ÊÀÐË ÏÎËÈÍÃ

òîñòóäèî, çà äà çàðàáîòÿò
äîñòàòú÷íî ïàðè çà ñëåäâà-
íåòî ñè. Ïðèåò â Îðåãîíñêèÿ
àãðîíîìè÷åñêè óíèâåðñèòåò,
ïðåç ïúðâèÿ ñåìåñòúð, Ïî-
ëèíã çàïèñâà äâà êóðñà â îá-
ëàñòòà íà õèìèÿòà, äâà ïî
ìàòåìàòèêà, ðèñóâàíå, çà-
ïîçíàâàíå ñ äîáèâà è èçïîë-
çâàíåòî íà âçðèâíè âåùåñ-
òâà, ñúâðåìåííà àíãëèéñêà
ïðîçà, ãèìíàñòèêà è âîåííè
íàóêè. Ñúùåâðåìåííî ðàáî-
òè â îáùåæèòèåòî íà ìîìè-
÷åòàòà è â ëàáîðàòîðèÿòà íà
óíèâåðñèòåòà, êîåòî ìó ïîç-
âîëÿâà äà ïðîäúëæè îáó÷å-
íèåòî ñè â êîëåæà. Ïîëèíã ñå
çàïîçíàâà ñ ðàáîòàòà íà
Ãèëáúðò Í. Ëþèñ è Úðâèíã
Ëàíãìóèð çà åëåêòðîííàòà
ñòðóêòóðà íà àòîìèòå è òÿõ-
íîòî ñâúðçâàíå â ìîëåêóëè.
Â Êàëèôîðíèéñêèÿ òåõíîëî-
ãè÷åí èíñòèòóò ïîä ðúêîâîä-
ñòâîòî íà Ð. Ã. Äèêèíñúí, Ïî-

ëèíã çàïî÷âà èçñëåäâàíèÿ çà
îïðåäåëÿíåòî íà êðèñòàëíà-
òà ñòðóêòóðà íà ìèíåðàëèòå
÷ðåç äèôðàêöèÿ íà ðåíòãåíî-
âè ëú÷è, êîèòî îïèñâà â 7 ïóá-
ëèêàöèè. Ñòàâà äîêòîð íà íà-
óêèòå ïî ôèçè÷åñêà õèìèÿ è
ìàòåìàòè÷åñêà ôèçèêà ïðåç
1925 ã.

Îò áðàêà ñè ñ Àâà Õ. Ìèëúð
èìàò ÷åòèðè äåöà: Ëèíóñ Êàðë
ìëàäøè (ð. 1925), Ïåòúð
Äæåôðåñ (1931-2003, (êðèñòà-
ëîãðàô è ïðåïîäàâàòåë ïî õè-
ìèÿ); Åäóàðä Êðåëèí (1937-
1997 - ïðîôåñîð ïî áèîëîãèÿ
â óíèâåðñèòåòà â Ñàí Ôðàí-
öèñêî è Óíèâåðñèòåòà â Êàëè-
ôîðíèÿ, Ðèâúðñàéä è Ëèíäà
Åëåíà (ð. 1932).

Ïðåç 1926 ã. Ïîëèíã ïðî-
äúëæàâà ñïåöèàëèçàöèÿòà ñè
ïî êâàíòîâà ìåõàíèêà ïðè
íåìñêèÿ ôèçèê Àðíîëä Çî-
ìåðôåëä â Ìþíõåí, äàòñêèÿ
ôèçèê Íèëñ Áîð â Êîïåíõàãåí
è àâñòðèéñêèÿ ôèçèê Åðâèí
Øðüîäèíãåð â Öþðèõ. Ïîëèíã
å åäèí îò ïúðâèòå ó÷åíè â îá-
ëàñòòà íà êâàíòîâàòà õèìèÿ è
ïèîíåð â ïðèëàãàíåòî íà
êâàíòîâàòà òåîðèÿ çà ñòðóêòó-
ðàòà íà àòîìèòå è ìîëåêóëè-
òå, èíòåðåñóâà ñå êàê êâàíòî-
âàòà ìåõàíèêà ìîæå äà ñå
ïðèëàãà â ðàçëè÷íè îáëàñòè.
Ïðåç 1928 ã. ïóáëèêóâà òåîðè-
ÿòà çà ðåçîíàíñà íà âàëåí-
òíèòå ñòðóêòóðè è îáÿñíÿâà êî-
âàëåíòíèòå âðúçêè â îðãàíè÷-

íèòå ñúåäèíåíèÿ.
Èçñëåäâàíèÿòà ñè
âúðõó ïðèðîäàòà íà
õèìè÷íàòà âðúçêà
ïðèëàãà çà èçÿñíÿâà-
íå ñòðîåæà íà ïðîòå-
èíèòå. Êàòî ïðåïîäà-
âàòåë â Êàëèôîðíèé-
ñêèÿ òåõíîëîãè÷åí èí-
ñòèòóò ïðîäúëæàâà
ðàáîòàòà ñè âúðõó
ïðîòåèíèòå è ñ ïî-
ìîùòà íà ðåíòãåíîâà-
òà êðèñòàëîãðàôèÿ
îïðåäåëÿ òðåòè÷íàòà
ñòðóêòóðà íà ìíîãî
àíòèòîêñèíè.

Ïî âðåìå íà Âòî-
ðàòà ñâåòîâíà âîéíà
Ïîëèíã ó÷àñòâà â íàó÷-
íè èçñëåäâàíèÿ çà îò-
êðèâàíåòî íà çàìåñ-
òèòåë íà êðúâíàòà
ïëàçìà. Ïðåç 1947 ã.,
çàåäíî ñ Äæîðäæ Áè-
äúë çàïî÷âà èçñëåä-
âàíèÿ, ñâúðçàíè ñ ìå-
õàíèçìà çà ðàçðóøà-
âàíå íà íåðâíèòå

êëåòêè. Êîòî ãîñòóâàù ïðîôå-
ñîð â Îêñôîðäñêèÿ óíèâåðñè-
òåò èçñëåäâà ïðè÷èíèòå çà
ñúðïîâèäíîêëåòú÷íàòà àíå-
ìèÿ. Èìåííî òîé óñòàíîâÿâà,
÷å òàçè áîëåñò ñå äúëæè íà ãå-
íåòè÷åí äåôåêò â õåìîãëîáè-
íà. Ïîëèíã èçó÷àâà è ñòðóêòó-
ðàòà íà äåçîêñèðèáîíóêëåè-
íîâàòà êèñåëèíà /ÄÍÊ/, ÷èÿòî
ìîëåêóëà å íîñèòåë íà ãåíå-
òè÷íèÿ êîä. Íåãîâîòî îïðåäå-
ëÿíå íà ÄÍÊ êàòî òðèíèøêîâà
ñïèðàëà, íàïðàâåíî ïðåç
1953 ã., ñå îêàçâà íåïðàâèë-
íî. Ôðàíñèñ Êðèê è Äæåéìñ
Óîòñúí ðàçðàáîòâàò äâîéíàòà
ñïèðàëà íà ÄÍÊ. Ôð. Êðèê
ïðèçíàâà Ïîëèíã êàòî “áàùà
íà ìîëåêóëÿðíàòà áèîëîãèÿ”,
íåãîâîòî îòêðèòèå íà ñúðïî-
âèäíî-êëåòú÷íà àíåìèÿ êàòî
“ìîëåêóëíà áîëåñò” îòêðèâà
ïúòÿ êúì èçó÷àâàíåòî íà ãå-
íåòè÷íèòå ìóòàöèè, ïðèäîáè-
òè íà ìîëåêóëÿðíî íèâî. Ïðåç
1954 ã. Ëàéíúñ Ïîëèíã ïîëó÷à-
âà Íîáåëîâàòà íàãðàäà çà õè-
ìèÿ “çà èçñëåäâàíèÿòà ìó
âúðõó ïðèðîäàòà íà õèìè÷íà-

òà âðúçêà è èçïîëçâàíåòî èì
çà îïðåäåëÿíåòî íà ñòðóêòó-
ðàòà íà ñëîæíè ñúåäèíåíè-
ÿ”.

Ñëåä ïóñêàíåòî íà àòîì-
íèòå áîìáè íàä Õèðîøèìà è
Íàãàñàêè òîé çàïî÷âà êàìïà-
íèÿ ïðîòèâ èçïîëçâàíåòî íà
àòîìíîòî îðúæèå. Çàåäíî ñ
Àëáåðò Àéíùàéí è îùå 7 ó÷å-
íè ñå îáÿâÿâà ïðîòèâ ðåøå-
íèåòî íà àìåðèêàíñêîòî
ïðàâèòåëñòâî çà ðàçðàáîòâà-
íåòî íà âîäîðîäíà áîìáà è
çà îòãîâîðíî èçïîëçâàíå íà
íàóêàòà – çà ñúçäàâàíå íà
åäèí ïî-äîáúð ñâÿò. Òîé å
åäèí îò îñíîâàòåëèòå íà Ïú-
ãóîøêîòî äâèæåíèå /1957/ è
èçíàñÿ ðåäèöà ëåêöèè, çà äà
ïîêàæå âúçìîæíèòå ïîðàæå-
íèÿ âúðõó áèîëîãè÷íèòå âè-
äîâå è ãåíåòè÷íè äåôîðìà-
öèè. Â ðåçóëòàò íà ïîñëåäâà-
ëèòå ïðîòåñòè ïðåç þëè 1963
ã. ÑÀÙ, ÑÑÑÐ è Âåëèêîáðè-
òàíèÿ ïîäïèñâàò äîãîâîð çà
çàáðàíà íà ÿäðåíèòå îïèòèË. Ïîëèíã – ñíèìêà îò

äèïëîìèðàíåòî â Îðåãîíñêèÿ
äúðæàâåí óíèâåðñèòåò ïðåç 1922 ã.

Ó÷àñòíèê â äåìîíñòðàöèÿ çà ìèð ïðåä Áåëèÿ äîì,
àïðèë 1962 ã.

ïðîäúëæàâà íà ñòð. 7
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â àòìîñôåðàòà, êîñìè÷åñêî-
òî ïðîñòðàíñòâî è ïîä âîäà-
òà. Ïðåç 1962 ã. Ëàéíúñ Ïî-
ëèíã å óäîñòîåí ñ Íîáåëîâà-
òà íàãðàäà çà ìèð çà ñâîèòå
óñèëèÿ “íå ñàìî ñðåùó îïè-
òèòå ñ ÿäðåíè îðúæèÿ, íå ñà-
ìî ñðåùó ðàçïðîñòðàíÿâàíå-
òî è óïîòðåáàòà íà òåçè îðú-
æèÿ, à è ñðåùó âñÿêà îïàñ-
íîñò îò âîéíà”.

Â ñúùàòà ãîäèíà Ïîëèíã
å ïðîôåñîð â Öåíòúðà çà
èçó÷àâàíå íà äåìîêðàòè÷íè-
òå èíñòèòóöèè â Ñàíòà Áàð-
áàðà è ïðîôåñîð ïî õèìèÿ â

Êàëèôîðíèéñêèÿ èíñòèòóò. Çà-
ïî÷âà èçñëåäâàíèÿ çà áèîëî-
ãè÷íèÿ åôåêò íà âèòàìèí Ñ è
ïðîäúëæàâà ðàáîòàòà ñè â îá-
ëàñòòà íà ìîëåêóëÿðíàòà áè-
îëîãèÿ. Àâòîð å íà òåîðèÿòà çà
òåðàïèÿ ñ âèòàìèí Ñ è ïðèëà-
ãàíåòî ìó çà ëå÷åíèå íà íÿ-
êîè âèäîâå ðàêîâè çàáîëÿâà-
íèÿ, êàêòî è íà òåîðèÿòà çà îð-
òîìîëåêóëÿðíàòà ìåäèöèíà,
ñïîðåä êîÿòî âèòàìèíèòå ñà
îò îñîáåíà âàæíîñò çà ïîä-
äúðæàíå íà îïòèìàëíîòî ôóí-
êöèîíèðàíå íà ÷îâåøêèÿ ìî-
çúê. Òåçè íåãîâè òåîðèè âñå

îùå ñå îñïîðâàò îò ñïåöèà-
ëèñòèòå ïî òðàäèöèîííà ìåäè-
öèíà.

Ëàéíúñ Ïîëèíã è Àëáåðò
Àéíùàéí ñà åäèíñòâåíèòå ó÷å-
íè îò ÕÕ âåê, âêëþ÷åíè â ñïè-
ñúêà íà 20-òå íàé-âåëèêè ó÷å-
íè çà âñè÷êè âðåìåíà, ñúñòà-
âåí îò ñïèñàíèå «Íþ Ñàéúí-
òèñò». Ã. Äåçèðàæó, àâòîð íà
åñåòî “Öåëèòå íà õèëÿäîëåòè-
åòî“ òâúðäè, ÷å çàåäíî ñ Ã. Ãà-
ëèëåé, Èñàê Íþòîí è Àëáåðò
Àéíùàéí, Ïîëèíã å åäèí îò
íàé-âåëèêèòå ìèñëèòåëè íà
õèëÿäîëåòèåòî. Ïîëèíã ñå îò-

ëè÷àâà ñ ðàçíîîáðàçèåòî íà
ñâîèòå èíòåðåñè â êâàíòîâà-
òà ìåõàíèêà, íåîðãàíè÷íàòà
è îðãàíè÷íàòà õèìèÿ, ñòðóê-
òóðàòà íà ïðîòåèíèòå, ìîëå-
êóëÿðíàòà áèîëîãèÿ è ìåäè-
öèíà. Âúâ âñè÷êè òåçè îáëàñ-
òè, è îñîáåíî ïî îòíîøåíèå
íà ãðàíèöèòå ìåæäó òÿõ, òîé
èìà ðåøàâàù ïðèíîñ, à ðà-
áîòàòà ìó âúðõó õèìè÷íèòå
âðúçêè ïîñòàâÿ íà÷àëîòî íà
ñúâðåìåííàòà êâàíòîâà õè-
ìèÿ.

Åëåíà Èâàíîâà,
óðåäíèê

ÍÀÖÈÎÍÀËÍÈßÒ ÏÎËÈÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈ ÌÓÇÅÉ ÃÎÑÒÓÂÀ ÍÀ
ÐÅÃÈÎÍÀËÅÍ ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈ ÌÓÇÅÉ – ÊÞÑÒÅÍÄÈË

Îò 15 þíè 2010 ã. Íàöèî-
íàëíèÿò ïîëèòåõíè÷åñêè ìó-
çåé ãîñòóâà íà Ðåãèîíàëåí èñ-
òîðè÷åñêè ìóçåé “Àêàäåìèê
Éîðäàí Èâàíîâ” – Êþñòåíäèë
ñ èçëîæáàòà “100 åêñïîíàòà
îò êîëåêöèÿòà íà Íàöèîíàë-
íèÿ ïîëèòåõíè÷åñêè ìóçåé.
Ìóçåéíèòå åêñïîíàòè áÿõà åê-
ñïîíèðàíè â èçëîæáåíàòà
çàëà â äæàìèÿ “Àõìåä áåé”.

Æåëàíèåòî íà îðãàíèçà-
òîðèòå íà èçëîæáàòà áå ñ ïî-
êàçàíèòå åêñïîíàòè äà çàïîç-
íàå ìåñòíàòà îáùåñòâåíîñò è
ãîñòèòå íà ãðàäà ñ îñíîâíèòå
êîëåêöèè, ñâúðçàíè ñ òåìàòè-
êàòà íà Íàöèîíàëíèÿ ïîëè-
òåõíè÷åñêè ìóçåé.: ìèííî äå-
ëî, ãåîäåçè÷íè óðåäè, ôîòî è
êèíî òåõíèêà, âðåìåèçìåðâà-
íå, ïèøåùè è èç÷èñëèòåëíè
ìàøèíè, òåëåôîííà è òåëåã-
ðàôíà òåõíèêà, çâóêîçàïèñíà

è âúçïðîèçâåæäàùà, ðàäèîà-
ïàðàòè è äð. Ñðåä òÿõ ñå îòêðî-

Êîëåêöèÿ ÷àñîâíèöè

Ïèøåùè è èç÷èñëèòåëíè ìàøèíè

ÿâàõà ìèíüîðñêè-
òå ëàìïè îò êî-
ëåêöèÿòà íà èíæ.
Ìàéðîâè÷, íàäêà-
ìèííè ÷àñîâíèöè
îò êð. íà Õ²Õ â.,
çàâåùàíè íà áúë-
ãàðñêàòà äúðæà-
âà îò Òåîäîð Äè-
ìèòðîâ, ïðîèçâå-
äåíèòå ïðåç 30-òå
ãîäèíè íà 20 âåê â
Áúëãàðèÿ ðàäèîà-
ïàðàòè “Èðà” è
“Òóëàí”, ðàçëè÷íè
ìîäåëè è ìàðêè
òåëåôîííè àïà-
ðàòè îò ïúðâàòà
ïîëîâèíà íà 20
âåê, åäèíñòâåíè-
ÿò ôîòîàïàðàò,
áúëãàðñêî ïðîèç-
âîäñòâî “Åäåë-
âàéñ”, ïðîèçâåäåí

ïðåç 1947 ã. îò Çàâîäà çà êè-
íîìàøèíè, ïðàõîñìóêà÷êà
“Âàìïèð”, ïðîèçâîäñòâî íà
AEG îò ïúðâàòà ïîëîâèíà íà
20 âåê è äð. Îò êîëåêöèÿ “Öàð-
ñêî èìóùåñòâî” áÿõà ïîêàçà-
íè: ìîäåë íà áúðçîõîäåí ëî-
êîìîòèâ 8.000 - ñâàòáåí ïî-
äàðúê íà Öàð Áîðèñ ²²² è öà-
ðèöà Éîàííà îò Äèðåêöèÿòà
íà ïðèñòàíèùàòà è æåëåç-
íèöèòå îò 1930 ã. è íàäêà-
ìèíåí ÷àñîâíèê îò êð. íà Õ²Õ
â. íà ôðåíñêàòà ôèðìà
“Ïëàíøîí”.

Èçëîæáàòà ïðåäèçâèêà
èíòåðåñà íà ïîâå÷å îò 2 000
ïîñåòèòåëè (ó÷åíèöè, ñòóäåí-
òè, âúçðàñòíè è ÷óæäåíöè).

Êèðèë Åâñòàòèåâ, óðåäíèê

Ìèíüîðñêè ëàìïè è ìîäåë íà ëîêîìîòèâ
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КАК ДА СИ НАПРАВИМ КАРТОФЕНА БАТЕРИЯ?
В суров картоф забий

парчета от меден и цинков
тел на дълбочина около 3 - 4
cm. При свързване на стър-
чащите навън краища с про-
водниците на обикновена
телефонна слушалка се чу-
ва ясно непрекъснато пука-
не.

Този шум се дължи на про-
тичащия през слушалката
електрически ток.

Когато между забитите в
картофа телове се затвори
верига, в нея протича ток та-
ка, както това би се получи-

Сокът на картофа въздей-
ства на металите и по хими-
чен път се получава електри-
ческа енергия.

Всъщност комбинацията
на картофа с теловете пред-
ставлява галваничен еле-
мент. Първите галванични
елементи, са изобретени от
италианския лекар Галвани
през 1789 г. При опит, който
напомня твърде много опи-
та с нашата картофена ба-
терия.

Затова те носят и негово-
то име.

ло, ако веригата се захранва-
ше от джобна батерия с тази

разлика, че в първия случай
токът e значително по-слаб.

ДУШАТА НА САТУРН1Метеоритът Новиара се
ширеше из космическото про-
странство. Тя беше млада и
неопитна. Обаче беше изклю-
чително наблюдателна и лю-
бознателна. Всяка седмица
си правеше списък с нещата,
които трябва да свърши. Цел-
та й за първата седмица на
октомври, беше да изучи пла-
нетите от Слънчевата систе-
ма.

В понеделник, тя кръжа
около Меркурий, вторник око-
ло Венера, сряда около Земя-
та, четвъртък около Марс, пе-
тък около Юпитер. За уикен-
да й останаха Сатурн, Уран и
Нептун.

Събота сутрин, тя се събу-
ди, изтръска космическия
прах от себе си и прилежно
започна да наблюдава Са-
турн. Наблюдаваше всяко не-
гово движение. Той се движе-
ше така изчистено, така изяш-
но. Новиара се загледа пре-
калено  дълго. Осъзна, че
трябва да продължи по ста-
рия метод. А той беше съста-
вен от следните стъпки – при-
земяване, вземане на спомен
от повърхността и отлитане
към следващата дестинация.

Сатурн обаче беше разли-
чен. Беше невероятно красив,
но беше и недостижим. За да
стигне до повърхността  му,
Новиара трябваше данамери
път през пръстените му.
Пръстените бяхя като уши за
Сатурн. Той беше така съсре-
доточен в собственото си вър-

тене, че въобще не го интере-
суваше какво се случва около
него. Всичко, което беше на раз-
лична честота от него, остава-
ше извънполезрението му.

Обаче за достигне до повър-
хността му, Новиара трябваше
да му поиска пропуск, а за това
се изискваше той да изслуша
молбата й. Имаше само един
начин това да се случи – да се
настрои на неговата честота. Тя
знаеше, че щеше да е нужно да
инвестира много време и уси-
лия, но си каза, че работата
трябва да се свърши и че ако
има желание, има и начин.

За да изпълни целта си в
срок, Новиара трябваше да се
приспособи доста бързо към
ритъма и движенията на Са-
турн. Тя влагаше себе си, в това
което вършеше. По-старателен
от нея нямаше. Но колкото по-
вече се доближаваше до ушите
на Сатурн, толкова повече ин-
формация разбираше. Започ-
на да дачува истинския му глас
и парадоксално на ледения си
вид, той пееше нежна и жизне-
радостна песен. Новиара я за-
памети още от първото прос-
лушване. Започна да си я тана-
ника и леещият й се тембър по-
гаделичка ушите на Сатурн …
това беше ключа към него. Той
я допусна.

Тя внимателно се докосна
до повърхността му, наведе се,
потопи ръчицата си в Сатурн и

се вцепени. Тя усети нещо неу-
сещано досега, усети призива
на Сатурн, беше тъй мек и тъй
ласкав. Той тихо я привикваше
към ядрото си. Тя се почувства
странно, не можеше в пълнота
да осъзнае какво й се случва.
Беше непознато за нея. Тя се
уплаши и побягна.

Продължи с изследванията
си в Слънчевата система. Иска-
ше всичко да бъде по старому,
но след шестата планета, всич-
ко й се виждаше различно, све-
тът й беше непълен. А сатурн
така пламенно зовеше, един-
ствената, докоснала се до не-
го. Тя свърши изследовател-
ския си труд в Слънчевата сис-
тема и се готвеше да отпътува
за другаде.

Обаче точно преди да тръг-
не, тя чу тъжния стон на Сатурн
и реши поне да отиде да се сбо-
гува с необикновения. Отново
запя песента, той я пусна при
себе си. Каза й: Новира, аз уми-
рам, ядрото ми скоро ще зам-
ръзне, моето сърце, скоро ще
спре да бие и искам да си взе-
ма последно довиждане с теб!”
Новиара едвам сдържа сълзи-
те си и тогава се сети нещо: “Са-
турн, аз мога да те спася, ако
ме допуснеш до сърцето си, аз
ще се слея с теб и ще те топля
вечно.”

Сатурн стори път на Нови-
ра. Тя се гмурна в дълбините
на съществото му и се и се сля

с него. Сега са едно.
Ако някога минеш покрай

красивата планета, сети се за
Новиара и се вслушвай в пе-
сента на двете чудеса на при-
родата. И до днес те пеят в
съзвучие. Чуваш ли?

Магдалина Димитрова
Цветкова, ХІ клас,

СОУ “Васил Левски”,
гр. Севлиево

1 Есето е с поощрителна награда от проведения тази година ХІI Национален конкурс “Космосът –
настояще и бъдеще на човечеството”, раздел “Литературни творби”, организиран от фондация “Еврика”

КОСМИЧЕСКО ДЕТЕ1

В Космоса живее
космическо дете.
Всеки ден си пее
и танцува все.

Искам да се срещна
 с чудното дете

да запеем заедно
и да станем две.

Две планети чудни
в Космоса се реят,
две дечица дружни
смеят се и пеят.

Венета Александрова
Ирова, III клас,

5 ОУ “Христо Ботев”,
гр. Кюстендил

1 Стихотворението е с по-
ощрителна награда от про-
ведения тази година ХІI На-
ционален конкурс “Космо-
сът – настояще и бъдеще
на човечеството”, раздел
“Литературни творби”, ор-
ганизиран от фондация
“Еврика”




