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REZUMAT. Lucrarea prezintă o sinteză a unor rezultate ale cercetărilor autorului asupra evoluției energeticii 

și fizicii aplicate în general ca parte a civilizatiei umane din perspectiva interacțiunii dintre diverse 

tehnologii  noi si tehnologiile energetice, cu exemplificare asupra energeticii nucleare. Sinteza se referă in 

principal la aspecte precum impactul robotizării si inteligenței artificiale asupra producerii energiei in 

centrale nucleare in secolul care urmează. Se fac de asemenea evaluari neistoricizante ale aspectelor 

legate atat de evoluția fizicii si energeticii nucleare în contextul diverselor etape ale revolutiei industriale, 

cat si de viitorul acesteia in era 4.0. 

Cuvinte cheie: tehnologii noi, energetică nucleară, revoluție industrială 4.0,generații.  

ABSTRACT. The paper presents in summary the results of the authors researchess on the evolution of energetics 

and applied physics as part of the human civilization in general from the perspective of the interaction between 

various technologies and the technologies related to energy, with particular example from nuclear energy.The 

summary is mainly related to aspects like the impact of robotics and artificial intelligence on the production of 

energy in nuclear power plants. Non historically oriented evaluations are made on the aspects of applied nuclear 

physics and nuclear energy technologies in the context of a new industrial revolution, as well as their role in this 

era of industry 4.0. 

Keywords: new technologies, nuclear engineering, industrial revolution 4.0, generations. 

1. INTRODUCERE 

Dezvoltarea diverselor tehnologii energetice în 

general, nucleare în particular este rezultatul 

evoluției și interferenței unei tehnologii dominante 

la care au concurat și, uneori cu care au fost în 

competiție, diverse alte tehnologii. Astfel un anumit 

nivel de dezvoltare a producerii energiei în centrale 

nucleare nu putea fi atins fără dezvoltarea de 

tehnologii de fabricație speciale a materialelor 

utilizate sau fără existența unor tehnologii de măsură 

și control a reacției nucleare. Cu toate acestea unele 

tehnologii, cum este cea a măsurii și controlului 

digital pentru sisteme de securitate nucleară nu au 

putut niciodată substitui măsurătorile analogice. În 

toata perioada de cca 70 de ani de evoluție a 

energeticii nucleare pașnice s-au acumulat exemple 

care arată cât de importantă este înțelegerea 

interferențelor dintre diverse tehnologii atunci când 

se pune problema avansării în acest domeniu. 

În această lucrare se prezintă o sinteză a unor 

cercetări anterioare ale autorului privind relațiile 

dintre diverse noi tehnologii (TN), privite din 

perspectivă neistoricizantă, asupra viitorului 

tehnologiilor energeticii nucleare (EN) [1;2]. 
Sinteza se refera in principal la aspecte precum 

impactul robotizarii, digitalizării, nanotehnologiilor, 
înțelegerii ciberneticii de nivel superior (hyper-
cybernetics) în sistemele complexe artificiale sau 
naturale, a evoluției generațiilor umane și/sau 
Inteligenței Artificiale (AI) asupra producerii 
energiei in centrale nucleare in secolul care urmează.  

Această evaluare este privită și din perspectiva 
existenței evoluției EN in contextul noii revoluții 

industriale, așa numita eră 4.0 

2. TEHNOLOGIILE ȘI CICLUL LOR DE 

VIAȚĂ 

Tehnologiile se consideră ca fiind definite de 
curba s (curba tehnologica) (2.1).  

 

  (2.1) 
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Fig. 2.1. Curba tehnologică cu și fără situații perturbatoare/accidente. 

 

În cazul în care are loc un accident , o defecțiune 

majoră a tehnologiei, atunci funcția obiectiv a sa 
descrisă de curba s se va supune unei variațiuni in 

general de tipul (2.2). 

  (2.2) 

Tehnologiile pot fi privite ca o serie de evoluții 
așteptate conform (2.1) întrerupte de disfuncții 

minore sau accidente care duc la o variație a 
funcțiilor obiectiv de tipul (2.2).  

Pentru o tehnologie dată se definesc funcțiile de 
performanță (P) care variază în principal ca în (2.3) 

si o funcție obiectiv care descrie nivelul de 
siguranță/risc indus al tehnologiei (R) ca în (2.4). 

  (2.3) 

  (2.4) 

Aceste funcții vor avea o evoluție ca în Fig.2.2 
pentru diverse etape ale ciclului de viață al unei 

tehnologii: 
1- Faza de inițiere a noii tehnologii 

2- Faza de testare și pregătire pentru exploatare 
comercială 

3- Faza de afirmare si perfecționare a 
tehnologiei 

4- Faza de maturitate 
Faza finală de învechire tehnologică după care 

îmbunătățirile por duce la efecte neașteptate în orice 
direcție 

Spațiul descris de zone de variație data de cele 

două funcții obiectiv (P si R) definesc spațial 

soluțiilor pentru o tehnologie data într-o fază dată. 

Fiecare tehnologie are timpii ei proprii pentru 

aceste faze și, dacă un produs este rezultatul mai 

multor tehnologii se va impune o tehnologie 

dominant care va ghida soluțiile adoptate pentru 

îndeplinirea funcțiilor obiectiv ale produsului în 

ansamblul său. 

EN este un exemplu particular al unor sisteme 

complexe speciale evaluate in lucrări anterioare [2] 

denumite CATS. Acestea sunt sisteme complexe 

speciale care se pot autoregla, cu configurație 

fractalică la diverse niveluri de rezoluție. Sistemele 

energetice autoreglabile (naturale și artificiale) sunt 

exemple de CATS. 

Interfața dintre diverse sisteme complexe trebuie 

să ia în considerație faptul că, pentru sisteme 

complexe sunt aplicabile o serie de rezultate privind 

nivelul de complexitate de la care acestea nu mai 

permit îmbunătățiri, întrucât vor evolua haotic [3 ;4]. 

Pentru un sistem complex starea sa la un moment 

A este urmată de starea B și depinde de un grad de 

incertitudine (Unc). Recurența acestor stări este 

descrisă de formulele (2.5-(2.8). In aceste formule 

coeficientul 1/r este un indicator al gradului de 

complexitate. Orice evoluție a sistemului după ce s-a 

atins un anumit prag de complexitate (“ 3.5 » figurat 

adimensional in Fig.2.3) duce la o comportare 

haotică. Cu alte cuvinte există o limită a 
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perfecționării unei tehnologii, dată de gradul de 

complexitate la care s-a ajuns. În cazul în care limita 

specifică tehnologiei a fost atinsă, aceasta va intra in 

faza sa ultimă, de înlocuire.  
 

 
 

Fig. 2.2. Evoluția parametrilor de performanță și de siguranță al unei tehnologii. 

 

Pe de altă parte, fiecare tehnologie are acești 

parametrii specifici și de aceea sunt necesare 

evaluări mai complexe pentru interfața acestora, așa 

cum se va prezenta in paragraful 4. 

  (2.5) 

   Stare inițială 

               (2.6) 

și 

    Starea următoare           (2.7) 

 

   (2.8) 

Tehnologiile TN si EN depind și definesc 

anumite faze ale societății . Întrucât sunt posibile 

diverse variante de viitor din această perspectivă se 

pot analiza aceste scenarii prin decizie 

multicriterială de exemplu.  

 
 

 
 

Figura 2.3. Tehnologia ca sistem complex. 

Ecuatia curbei 

tehnologice  
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În vederea descrierii multicriteriale se utilizează un 

set de criterii. Criteriile adoptate pentru a compara 

diverse scenarii de societate umană au la bază sisteme 

de comparație cu referințele prefigurate, indicând 

diverse diferențe față de o situație ideala, în ceea ce 

privește 

CR1  Dezvoltarea tehnologică, în general 

CR2  Dezvoltarea surselor de energie  comparativ 

cu scala Kardashev-Sagan 

CR3  Dezvoltarea de metode de cunoaștere (tip   

de civilizație) comparativ cu cele considerate 

a avea un impact major 

CR4  Nivelul atins în etapa de dezvoltare și cu-

noaștere (cumulat pe cele două  componente) 

CR5  Reperele morale acceptate - gradul de 

schimbare a standardelor morale în sensul 

acceptării modificărilor genetice și a ființei 

umane și a ființelor în general 

CR6  Gradul de ostilitate / habitabilitate a mediului 

/ planetei 

CR7  Gradul de cooperare necesar în societate 

CR8  Gradul de respect pentru alte forme de viață 

și cooperarea cu forme de viață inteligente 

Criteriile de mai sus sunt aplicate următoarelor 

categorii de societăți posibile 

SHS Societate Umană Standard 

HSMC Societate Umană cu acceptarea unor  mo-

dificări genetice prin controlul  acestora 

HSMN Societate Umană fără un control asupra 

modificărilor acesteia si a  indivizilor 

ELOH Entități de organisme vii la diverse 

niveluri de evoluție interacționând  haotic 

și în competiție unele cu altele 

EISC Societate Integrată de entități la diverse 

niveluri de dezvoltare de viață conștientă 

cooperând neconflictual 

Criteriile de decizie multicriterială adoptate 

pentru diverse scenarii de societate pot duce la 

situații diferite (conform Tabelului 1). Unele sunt de 

impact major (H) alte mediu (M) sau scăzut (L). 

Evaluările făcute în sistem de răspuns expert duc la 

serii de rezultate care variază într-o anumită plajă. 
 

Tabelul 1. Criterii de decizie multicriterială pentru scenarii ale diverselor tipuri de civilizație 

 

  CR1 CR2 CR3 CR4 CR5 CR6 CR7 CR8 TOT Clasificare 

SHS  H H L M M H H H H I.3 

HSMC    H H L M L H M M M II.1 

HSMN M M L L H H H H H I.2 

ELOH L L M M H H H H H I.1 

EISC L L L L L M L L L III 

 

 

Aceste variații sunt descrise de funcții obiective 

de tip (2.9) pentru funcția de impact de risc (r) și 

(2.10) pentru funcția de marjă de siguranță în 

îndeplinirea criteriilor C1-C8.  

                       (2.9) 

                    (2.10) 

Spațiul stărilor rezultante pentru scenariile de 

civilizație discutate anterior se pot grupa, din 

punctul de vedere al impactului asupra unui sistem 

de energie tip CATS, implicit pentru EN, în două 

categorii de cazuri:  

CATEGORIA I - Risc definit cu un model uman 

standard conform abordării curente in tehnologie 

CATEGORIA II- Risc definit in diverse scenarii 

de evoluție/interferență dintre tehnologii și modele 

umane 

Din Fig.2.4 rezultă că spațiul soluțiilor pe termen 

mediu este mai larg prin luarea în considerație a 

scenariilor cu interferențele dintre tehnologii si cu 

convergența mai mare a îndeplinirii criteriilor de 

conformitate dintre tipul de civilizație și tehnologiile 

aplicabile. Evoluția spre catastrofă pentru EN este 

favorizată de doi factori 

• Interferență care tinde să transforme EN intr-o 

tehnologie mai complexă și nu o simplifică 

• Scenarii de elemente necooperante ale 

evoluției societății în care se utilizează EN. 
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Fig. 2.4. Scenarii de evoluție în timp ale civilizației. 

 

3. VIITORUL TEHNOLOGIILOR EN   

Interfața dintre unele noi tehnologii (TN) și 

ingineria nucleară (EN) este evaluată în ipotezele 

prezentate în paragraful 2 pentru următoarele 

aspecte, concentrându-se mai degrabă pe paradigme 

decât pe istoria evenimentelor:  

• Sistemele energetice și producția de energie ca 

parte a  

• Fazelor civilizației și evoluției acesteia  

• Transformări generale ale sistemelor 

energetice și mecanismele acestora  

• Viitorul sistemelor energetice și revoluția 

industrială 4.0  

• Unele specificități la nivel regional și național 

ale sistemelor energetice și ale procesului KM  

• Interferența dintre:  

• Diverse tehnologii create de om, evoluția lor 

și evoluția EN în sine, cu exemple specifice despre:  

▪ Robotică, îmbunătățiri digitale și inteligență 

artificială (AI)  

▪ Nanotehnologie  

▪ Mecanica cuantică în general și calculul 

cuantic în special (QM / QC)  

▪ Reglarea CATS de tip hypercibernetic [1;2] 

▪ Generațiile umane și impactul lor asupra 

artefactelor  

▪ Lecții învățate de la : 

▪ Reactoarele de fisiune naturale (așa cum s-a 

descoperit în Oklo)  

▪ Experiență / cunoștințe de tip expert dobândite 

în domeniul nuclear, pe diferite etape ale ciclului de 

viață al centralelor nucleare (NPP) și diverse 

activități legate de acestea, de către diferite generații 

pe parcursul a jumătate de secol, care este o perioadă 

lungă dacă este comparată cu perioadele ciclului de 

viață EN de 40-60 de ani  

▪ Impactul noilor concepte și paradigme în 

știință și tehnologie asupra interfețelor dintre diverse 

tehnologii și EN, ca de exemplu:  

o Caracteristicile hipercibernetice ale sistemelor 

energetice și ale modelelor acestora  

o Noi paradigme în modelarea civilizației și 

cursa pentru valorificarea surselor de energie din ce 

în ce mai puternice - riscurile și provocările  

o Abordare unitară asupra existenței sistemelor 

energetice și KM pe acestea 

Fig. 3.1 ilustrează evolutția EN de la primele 

centrale cu scop civil și până în prezent. 

In figură sunt reprezentate și evenimentele care 

au avut loc în paralel cu evoluția ENȘ semnarea 

Tratelui de Neproliferare, criza petrolieră din 1970, 

descoperirea reactorului natural Oklo, conferința de 

mediu de la Rio, Y2K etc. Toată ilustrează 

interdependența dintre EN și societate și dintre  

diverse alte tehnologii reprezentative pentru acele 

faze istorice ale societății. 

Interfața dintre diverse tehnologii este evaluată 

pornind de la faptul că acestea fac parte și reflectă o 

anumită etapă a civilizației. 

Ca urmare a presupunerii că tehnologia nu poate 

fi evaluată în afara problematicii societății, a 

civilizației în ansamblu, evaluarea interfeței dintre 

TN și EN se realizează luând în considerare o 

vizualizare multiplă (se propune triplă) a faptelor, 

cum se va detalia în continuare. 

TN și EN ar putea fi considerate tehnologii, cu 

propriul ciclu, pentru care este aplicabil 

comportamentul curbei s. Cu toate acestea, ele 

interferează și acest lucru este inevitabil în timpul 

evoluției industriale a societății.  
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Figura 3.1. Evolutia tehnologiei nucleare (EN) 

 

Interferența are ca rezultat un impact reciproc 

important datorită diferitelor aspecte: 
• diferite etape ale ciclului de viață 

o cercetare, 
o proiectare, 

o funcționare normală, 
o gestionarea accidentelor, 

o dezafectare 
• diverse activități de birou, precum: 

o analize de siguranță și revizuire, conducând la 

• optimizarea existentului și 

• la dezvoltarea instalațiilor nucleare 

o asigurarea unei funcționări normale și siguranța 
în condiții de accident 

o securitate fizica și 
o garanții nucleare. 

Datorită specificului tehnologiilor, dezvoltarea 

duratei de viață pentru fiecare tehnologie este 

diferită. Prin urmare, interfața dintre ele depinde în 

mod semnificativ de faza ciclului de viață și trebuie 

luată în considerare pentru impactul viitor pe 

perioade pe termen mediu și lung, făcând parte din 

anumite etape. a civilizației. 

Aspecte generale ale viitoarelor tehnologii NE. 

Unele dintre principiile importante care guvernează 

tendințele existente în tehnologiile EN identificate 

ca generații (de tehnologii, management, conducere 

și generații umane) sunt: 

• prevenirea și atenuarea accidentelor; 

• mai multă clarificare a legilor dozelor mici - 

liniaritate sau nu la valori mici ale dozelor; 

• implementarea strategiilor sociale / politice și / 
sau economice adoptate la nivel național, regional și 

internațional; 

• impact cu tehnologiile deja cunoscute în dez-

voltare rapidă, cum ar fi mecanica cuantică digitală 

și calculul cuantic, robotica, AI, noile generații 

umane. 

Există, de asemenea, aspecte cunoscute ale 

interfețelor viitoare ale noilor tehnologii NE cu alte 

tehnologii, după cum urmează: 

• transferul preconizat al  EN din alte zone, cum ar 

fi, de exemplu, din cercetarea militară sau spațială. De 

exemplu, cea mai probabilă explicație a faptului că în 

anii ‘60 -’70 au predominat reactoarele de apă ar putea 

fi legată de marele lor succes în zona militară și de 

reînnoirea flotei care a fost începută în acel moment; 

• cu toate acestea, evoluția tehnologiei nu este 

guvernată de un singur criteriu și este haotică. Alte 

criterii decât cele legate de dezvoltarea tehnologiei în 

sine ar putea fi cele de guvernare. Impactul digitalizării 

și / sau AI ar putea fi unele dintre acele principii de 

guvernare diverse ale noilor tehnologii EN. 

• generațiile de reactoare II-IV, considerate în 

general până acum, au fost guvernate de necesitatea 

de a îmbunătăți siguranța și de a reduce riscul pentru 

public și mediu. Cu toate acestea, în zilele noastre 

dezbaterea pentru reactoarele de generația IV este 

legată de reactoarele cu gaz, reactoarele cu sare 

topită, reactoarele cu plumb etc. cele mai multe 

dintre ele funcționând în zone aerospațiale, militare 

etc. 

Evoluția generațiilor de EN este prezentată in 

Fig.3.2 și 3.3 arătând interferențele dintre EN din 

punct de vedere hardware, factorul uman 

(management, leadership tip generații) și partea 

de control a centralei (implicând interferența cu 

tehnologii de măsură și control). Trei poerioade 

majore sunt identificate în care paradigmele de 

îmbunătățire și accentul s-a pus pe unele dintre 

aceste componente. 
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Fig. 3.2. Generațiile de EN și interferențele lor. 

 

Reprezentarea din Fig. 3.2 ilustrează importanțele 
majore care sunt cu culoarea roșe, cele medii cu 
galben și cele cel mai puțin importante cu verde. 
După cum se poate vedea sunt definite următoarele 
perioade: 

 
I - anii 1970  

 
Generația seniori (SG) si babby boomers (BB) 

care a construit o tehnologie cu accent major pe 
partea de hard (centrala în sine ca hardware) si 
minor pe modul de conducere si control al acesteia. 
Tehnologiile nucleare propriu zise sunt generate de 
SG si BB dar nu există interfețe importante care să 
distragă de la primordialitatea tehnicii construirii 
reactorului nuclear prin considerarea altor tehnologii 
De exemplu tehnologiile digitale nu au fost aprobate 
in controlul de securitate ale centralelor pentru toata 
perioada 1957 -2000. 

 
II – anii 1985-2020  

 
Generațiile BB, X și Y care perfecționează 

hardware, dar mențin un echilibru cu acordarea de 
importanțe medii tuturor celorlalte elemente – 
impactul altor tehnologii si al tipului de generații 
asupra EN este mediu, cu prevalența continuă a 
tehnologiei nucleare hard care guvernează interfețele 
cu alte tehnologii.  

Pe mare parte din perioada II industria însăși se 
află în era 3.0.  

Spre sfârșitul perioadei se trece la era 4.0 și 

există in perioada III o presiune crescută a TN 

asupra înnoirii EN. 

III- după 2020 

 

Generațiile X, Z, ALPHA, BETA participa la 

crearea unor noi concepte de EN, în care dominant 

este factorul uman  (inclusiv generațiile) si controlul 

(impactul altor tehnologii noi) guvernează cum se 

construiește un hardware utilizând EN.  

Un caz particular al acestor interacțiuni se află în 

evaluarea relațiilor dintre EN și generațiile acestui 

secol, făcute in ipotezele dominante ale EN, TN și 

scenariile societății menționate anterior. Din Fig.3.4 

rezultă că sunt de așteptat modificări importante în   

programele de EN pentru a putea fi în concordanță 

cu tipul de generații care le vor repara și exploata 

până la sfârșitul acestui secul. Impactul constă în 

prevalența tehnologiilor de EN cu principii de 

protecție pasivă, limitări de intervenții la accidente și 

utilizare intensă de noi tehnologii (digitale, AI 

centrale virtuale, calculatoare cuantice pentru 

simulatoare, control cu principii revoluționare de tip 

hypercibernetic etc. 

O astfel de abordare in care în EN ținta 

principală să fie simplificarea tehnologiei și 

utilizarea echilibrată a interfețelor cu alte 

tehnologii este singure strategie care poate fi o 

evoluție pozitivă.     

Orice altă strategie, cu complicarea inutilă a 

tehnologiilor EN, inclusiv în încercarea de a 

adapta tehnologiile cu alte TN, chiar dacă acestea 

nu pot fi cele dominante, cu ignorarea factorului 

uman si societal și a modificărilor acestora, poate 

duce la eșec și poate chiar la catastrofe.  
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Fig. 3.3. TN și EN și erele industriale. 

 

 
 

Fig. 3.4. Previziuni posibile pentru interfața dintre EN și generațiile umane. 

 

Considerând scenariile cele mai plauzibile de 

evoluție ale societății /civilizației și etapele de până 

în prezent ale interfețelor TN și EN, se pot face 

previziuni asupra posibilelor evoluții viitoare.  

O evaluare sistematică are in vedere o 

abordare a triplelor fațete asupra subiectului și 

unele generalizări ale acestei abordări, astfel 

încât scenariile pe baza cărora se fac proiecte de 

EN să ia în considerație, sistematic aceste 

interferențe. 

4. EVALUAREA SISTEMATICA A 

INTERFEȚELOR TN-EN 

Evaluările din paragrafele anterioare au fost 

ghidate de obținerea unei imagini asupra inter-

ferentei TN-EN din perspectivă triplă (Fig. 4.1): 

• Societatea și civilizația din care aceste 

tehnologii fac parte și le definesc (Fațeta I) 

• Interacțiunea inevitabilă dintre mai multe 

tehnologii atunci când un produs (de exemplu 

sistem energetic caz particular CATS) este 

proiectat și exploatat (Fațeta II) 

• Construirea informațiilor care definesc 

cunoașterea asupra TN și EN și interfețelor lor și 

gestionarea acestui set de date (Fațeta III) 

O astfel de evaluare se poate face cu diverse 

tehnici de formalizare. Paragrafele anterioare au 

arătat cum se pot construi rezultatele prin 

aplicarea intensă a abordarii de tip expert, în 

care elementul istoricizant sa fie considerat cât 

mai puțin. În acest caz, decizia asupra elementelor 

de impact se face după evaluări de tip expert ale 

unor tabele conținând criterii pentru fiecare fațetă 

pentru alegerea soluției optime.  
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Fig. 4.1. Fațetele evaluării sistematice a interfețelor TN-EN. 

 

Abordarea prezentată anterior se poate formaliza 

mai mult, astfel încât procesul de decizie să depindă 

în mai mică măsură de factorul subiectiv al unei 

expertize. În acest sens procesul de evaluare a 

rezultatelor din tabelele de decizie se poate 

transforma într-unul automatizat, utilizând tehnici 

matematice de algebra superioară.  

Lucrările anterioare au arătat exemple detaliate 

ale aplicării acestei abordări [1;2] 

În această lucrare s-au exemplificat pentru cazul 

particular TN-EN in abordarea multicriterială tip 

expert care se așteaptă a fi interfața dintre acestea. 

Construcția de tabele de decizie multicriterială 

pentru cele trei fațete conduce la seturi complexe de 

date, sub formă matricială, Acestea definesc spații 

algebrice ca în Fig. 4.2, ce pot fi reprezentate 

geometric ca în Fig. 4.3. 

Spațiile soluțiilor descrise de geometriile din 

Fig.4.2 au drept caracteristici cum sunt volumul (V), 

suprafața (S) a poliedrelor si un indicator al 

probabilității de a trece dintr-o stare descrisă de o 

suprafață în altă stare (ETS) denumit enantiotropie. 
 

 
 

Fig. 4.2.. Matricea de de stări generată de tabelele de decizie pentru chestionarul celor trei fațete. 

 

 
 

Fig. 4.3.  Reprezentarea geometrică  algebrelor generate de matricele de decizie din Fig.4.2. 
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Fig. 4.3. Evaluarea soluțiilor optime construite cu abordarea algebrică. 

 

Acești indicatori definesc pentru fiecare set de 
rezultate di multitudinea de tabele de decizie care 
este o soluție optimală.    

Tipul de poliedru definind o tehnologie de 
exemplu EN și descris de (E) este cel supus 
interfeței cu un alt element de tehnologie TN descris 
de (Ch), rezultând o noua combinație de tehnologii. 

Rezultatele obținute cu evaluări tip expert sunt 
astfel scanate și inventariate sistematic, astfel încât 
proiectarea de sisteme de EN să fie făcută sistematic 
și cu luarea în considerație a tuturor alternativelor 
privind posibilele interfețe cu alte TN.  

Este important de menționat că aceste abordări au 
fost testate pentru CATS de orice tip, inclusiv 
neartificiale, la evaluarea lor luându-se in conside-
rație autoreglarea de tip hypercibernetic (cibernetic 
de ordin mai mare decât doi) [1;2] 

4. REZULTATE 

Aspecte specifice ale impactului TN asupra 
tehnologiilor EN 

Interacțiunea NT pe NE în perspectiva 
civilizației, ca moment de interferență între două 
tehnologii cu impact ridicat asupra societății umane 

• Suport pentru o mai bună integrare a IA și a 
roboților avansați în proiectarea, funcționarea, 
repararea și dezafectarea reactoarelor nucleare 

• Soluții pentru utilizarea combinată a oamenilor 
AI nevii și a altor organisme vii într-un tip ecologic 
de sisteme integrate de energie generate folosind 
tehnologia NE 

• Viitorul civilizației noastre și cum să folosim 
mai bine lecțiile, astfel încât să evităm să ne 
distrugem pe noi înșine până când folosim surse de 
energie din ce în ce mai puternice. 

• De ce și cum a fost posibil la un anumit 

moment în timp ca reactoarele naturale să apară și 

acesta este un obiectiv pentru civilizația noastră? 

• Se va lua în considerare sprijinul TN pentru 

utilizarea EN în posibile terraformări și condiții 

pentru habitate viitoare 

• Noile generații de oameni pentru următorii 100 

de ani se integrează mai bine cu AI și hardware-ul 

reactorului 

Caracteristici și aspecte din fizică asupra cărora 

TN are un impact și care sunt importante pentru 

evoluția EN - Interacțiunea TN-EN este guvernată 

de Lanțul de aprovizionare TN, pentru a sprijini 

implementarea fără probleme a aplicațiilor TN în 

EN, adică 

• Fabricarea combustibilului și post procesarea 

• Fabricarea materialelor pentru echipamente și 

construcții 

• NT interfață posibilă cu alte tehnologii 

• Fabricarea materialelor (detectarea defecțiuni-

lor în metale / materiale pentru reactoare dureroase 

• Întreținerea în detectarea defectelor materiale 

• Securitate - soluții criptate pentru garanții 

Caracteristici și aspecte din fizică asupra cărora 

TN are un impact și care sunt importante pentru 

evoluția EN 

Utilizarea calculului cuantic și altor TN pentru 

• Utilizarea de coduri combinate deterministe 

(coduri combinate care rulează pentru analize de 

securitate cu cele de fizică a reactorului, analize 

termohidraulice, analize de tensiuni) 

• Centrale digitale gemene pentru centralele 

nucleare și centrale care utilizează calculul cuantic 

pentru tot ciclul de viață, de la proiectare până la 

dezafectare 

• Gestionarea întreținerii la distanță folosind AI 

și roboți avansați 

• Îmbunătățiți interfața principală om-om a 

camerei de control 

• Realitatea virtuală susținută de computerele 

cuantice utilizate pentru operarea simulatoarelor, 

simulatoarele de reparații, planificarea fazelor de 
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dezafectare și coordonarea dispozitivelor robotizate 

(roboți și AI) 
• Baze de date interdependente ale EN orga-

nizate pentru sisteme energetice la nivel planetar 
• Sprijin pentru luarea deciziilor prin calcul 

cuantic pentru situații de urgență 
• Revizuirea și actualizarea rezultatelor 

cercetărilor privind elementele fundamentale ale 
teoriei reactoarelor care conduc la îmbunătățirea 
combustibililor rezistenți la accidente și proiectarea 
miezului pentru cazurile de accidente 

Caracteristici și aspecte din fizică asupra cărora TN 
are un impact și care sunt importante pentru evoluția 
EN - Interacțiunea TN-EN este guvernată de:  

• Modelare îmbunătățită pentru reacția de fisiune 
și suport pentru proiectarea nucleului reactorului, prin 
corelații îmbunătățite calculate pentru codurile inter-
conectate (neutronică-hidraulică, termică, materiale) 

• Suport pentru construirea de reactoare cu 
caracteristici precum: 

• Proiectare îmbunătățită a nucleului reactorului 
care duce la o mai bună proiectare a materialului și a 
geometriei reactorului, prin soluții mai bune la codurile 
care au incertitudini ridicate și corelații incerte între 
fenomene (fisiune, termică, comportament stres-
material) 

• Modelarea îmbunătățită a impactului radiațiilor 
asupra organismelor vii, a mediului și o mai bună 
protecție a lucrătorilor 

• Modelarea migrației produselor radioactive în 
diferite medii (aerosoli, deșeuri lichide și solide) 

• Simulări detaliate ale fazelor de dezafectare în 
situații normale și accidentale 

• Controlul centralelor și modelarea reactorului 
ca mașină cibernetică la toate nivelurile (subatomice, 
moleculare, macroscopice, societale) - cibernetică la 
nivel înalt (hypercibernetică) - interfață a nivelurilor 
subcuantice și atomice ale fenomenelor 

• Gestionarea cunoștințelor despre EN 
Interfața TN-EN duce la schimbări în paradig-

mele fizicii atât din punctul de vedere al producției 
și utilizării energiei, cât și din perspectivele 
epistemologice 

• Mai multe aspecte din mecanica cuantică 
fundamentală și teoria relativității în curs de revi-
zuire și clarificare prin efect combinat TN-EN 

• Cât de constantă este constanta alfa și rolul 
uimitorului număr 137 în arhitectura universului 

• Se pare că unele constante nu sunt atât de 
constante (de exemplu viteza luminii). În acest caz, 
impactul este foarte mare asupra multor aspecte deja 
considerate confirmate și tabu care trebuie contestat. 

• O revoluție epistemică ce urmează să fie 

generată în Fizică pe calea schimbării paradigmelor 

existente. 

• Există un set uimitor de coincidențe pentru a 

avea proiectat un nucleu al reactorului (geologic, 

biologic, cosmic etc.) - dezbatere despre abordările 

anafatice și katafatice pentru înțelegerea pro-

iectantului lumii. 

• Evoluția vieții pe Pământ, sensul vieții și rolul 

aleatoriei (dacă există) în apariția și evoluția 

acesteia. 

• Construcția artefactelor precum CATS ca 

sisteme integrate ecologic 

• Înțelegerea / gestionarea mesajelor pentru care 

nu avem încă capacitatea de a înțelege, deoarece 

acestea fac parte din categoria realității 

hipercomplexe. 

5. CONCLUZII 

Este prezentată o vedere asupra interfeței dintre 

unele noi tehnologii (NT) și ingineria nucleară (NE) 

pe termen mediu și lung, astfel cum este definită 

luând în considerare durata de viață a instalațiilor 

nucleare. 

Opinia se bazează atât pe rezultatele unor autori 

prezentate mai devreme asupra impactului asupra 

EN a altor TN, cum ar fi de exemplu transportul 

(TT) și mecanica cuantică în general sau calculul 

cuantic în special (QM / QC), cât și din lecții învățat 

din reactoarele de fisiune naturale (așa cum a fost 

descoperit în Oklo) și din experiența personală de 

peste patru decenii în domeniul nuclear, pe diferite 

etape ale ciclului de viață al centralelor nucleare 

(NPP) și diverse activități legate de acestea. 

Abordarea multidimensională, interdisciplinară, 

asupra interfeței dintre unele TN și NE, ca motoare 

de guvernare a progresului civilizației, se bazează, 

de asemenea, pe modelele propuse de autori pentru 

Managementul Cunoașterii (KM) și filozofia științei 

Chiar dacă prezentarea este pentru tehnologii 

artificiale EN, parte a CATS artificiale, se arată și 

interfața dintre setul artificial de CATS și cele 

universale. 
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