(

C

URIERUL
de Fizica nr 54

Publicaþia Societãþii Române de Fizicã ºi a Fundaþiei Horia Hulubei  Anul XVI  Nr. 3 (54)  Decembrie 2005

Curierul de Fizicã îºi propune sã se adreseze întregii comunitãþi ºtiinþifice/universitare din þarã ºi diaspora !
Profesorul Mircea Oncescu
la 80 de ani: o via]\
pentru fizica din România

Nãscut în 1925, ºi-a început activitatea în 1949 în calitate de colaborator al savantului Horia Hulubei chiar în anii de înfiinþare a
Institutului de Fizicã Atomicã  la care a luat parte.
Gradul ºtiinþific: cercetãtor ºtiinþific principal gradul I
(din 1990); gradul didactic: conferenþiar universitar (din
1968), profesor asociat (din 1993).
Activitatea de 50 de ani a condus la articole ºi cãrþi
(monografii ºi manuale) publicate în þarã ºi strãinãtate.
Cãrþile apãrute la Editura Academiei Române  în 1964,
1972, 1984 ºi 1985 , precum ºi în strãinãtate, în 1972 la
Elsevier-Amsterdam  în colaborare cu Editura Academiei
 ºi în 1987 la Editura CRC Press Boca Raton (SUA) conþin
rezultatele cercetãrilor efectuate.Conceptele radioprotecþiei scrisã în 1996 este o apariþie omagialã cu ocazia
centenarului Horia Hulubei.
Este conducãtor de doctorat din 1970 în cadrul IFA în
domeniul radioactivitãþii mediului. În cadrul Institutului de
Fizicã al Academiei, a înfiinþat laboratoarele de radioactivitate atmosfericã, metrologia radionuclizilor ºi aplicaþiile
radioizotopilor, pentru care a promovat personal ºtiinþific în
special prin doctorat.
În intervalul 1990 1993 a participat la directoratul IFA
ºi IFIN; perioadã în care s-au deschis posibilitãþi de lucru
în laboratoare de peste hotare pentru cercetãtori ºi în
special pentru tinerii cercetãtori.
A participat la proiecte de interes naþional, cum ar fi:
w înfiinþarea reþelei de determinare a radioactivitãþii
atmosferice începând din 1962 ºi preluatã ulterior de cãtre
ministerul cu preocupare de mediu,
w aplicarea metodelor cu radioizotopi în laboratoare de
cercetare, de învãþãmânt ºi industriale,
w dotarea laboratoarelor din þarã cu etaloane radioactive
 dupã 1970 ºi în special dupã 1989 cu cele de volum 
mãsurã foarte importantã dupã accidentul de la Cernobâl.
A evaluat iradierea ºi contaminarea radioactivã în
România datorate accidentului de la Cernobâl (1986).
Adunarea în Seminarul pentru radioactivitatea ºi dozimetria
mediului înconjurãtor, a fizicienilor  din diverse laboratoare
din þarã  care investigau consecinþele acestui accident
pentru þara noastrã a condus la unificarea metodelor de
mãsurare ºI interpretare.

A condus acest seminar, iniþiând
realizarea etaloanelor radioactive specifice, neexistente încã, precum ºi compararea spectrometrelor gamma, astfel încât metodele de mãsurare ºi
interpretare în domeniu au cãpãtat suport ºtiinþific.
Apariþia în documente internaþionale (UNSCEAR), dupã
1988, a datelor privind iradierea ºi contaminarea radioactivã
din România a adus pentru cercetãtorii români garanþia
veridicitãþii rezultatelor lor.
În 1990 seminarul menþionat a devenit Societatea
Românã de Radioprotecþie (cu aproape 200 membri) în
care a fost ales preºedinte de onoare. Aceastã societate
activeazã de 15 ani pentru protejarea organismului ºi a
mediului de efectele produse de cãtre sursele de radiaþii 
naturale, exacerbate, ºi artificiale.
Dupã 1990 a militat pentru voluntariat, antrenând colegii
ºi colaboratorii, în efectuarea activitãþilor din cadrul
Fundaþiei Horia Hulubei (fondator ºi membru în consiliul
dirigent) ºi a Editurii Horia Hulubei în special redacþia
Curierului de Fizicã. Apariþia acestui buletin al comunitãþii
ºtiinþifice a intrat în al 16-lea an.
Redactor ºef la Gazeta de Matematicã ºi Fizicã
(1949...1955), la Curierul de Fizicã din 1990 ºi la Editura
nonprofit Horia Hulubei din 1996. În comitetul de redacþie la
Revue Roumaine de Physique ºi Science and Technology of
Environmental Protection.
Redacþia CdF
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La Aniversar\:
~nchinare Domnului Profesor Mircea Oncescu
Creaþia din nimic este un atribut exclusiv al Zeului, dar
creaþia din aproape nimic este la îndemâna muritorilor, mai
exact  a câtorva aleºi. Creaþia din aproape nimic a
Fundaþiei Horia Hulubei este un exemplu pe care l-am
putut urmãri îndeaproape. Creatorul ei este colegul nostru,
d-l Mircea Oncescu.
Ajuns la vârsta la care, din punct de vedere administrativ, activitatea profesionalã înceteazã, d-l Oncescu a
socotit cã nu este cazul sã facã vreun rabat hãrniciei ºi
activismului, ci ºi-a plasat valenþele creatoare într-un
domeniu aproape neexplorat: societatea civilã a fizicienilor.
A creat Fundaþia Horia Hulubei, editura fundaþiei ºi
publicaþia ei  Curierul de Fizicã.
În principiu, crearea unei fundaþii presupune existenþa
unui mecenat, a unui finanþator, a unui sponsor. Ce naivitate
sã-þi închipui cã un asemenea sponsor existã!
ªi iatã cã naivul domn Oncescu telefoneazã birocratului
care poate debloca fonduri  e drept, modeste; dar nici
acele fonduri, vai! nu sunt accesabile. Telefonul revine,
sãptãmânal, sau cât de des e posibil, cu aceeaºi politeþe,
rãbdare, amenitate, neerodate de refuzurile care se
acumuleazã. ªi iatã cã, deodatã, se produce miracolul 
sau efectul tunel: bariera este strãpunsã, birocratul spune
da, o finanþare  desigur modestã  este aprobatã.
Existã o instituþie care finanþeazã proiecte ale societãþii
civile? Exista, desigur, Fundaþia Soros - sau Fundaþia
pentru Dezvoltarea Societãþii Civile, care functioneazã cu
fonduri comunitare. Dar interesul pentru fizicã este foarte
scãzut. În plus, pentru a putea accede la proiecte, trebuie
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sã ai un contabil, care trebuie, fireºte, plãtit: nu poþi cere
bani dacã nu ai deja. Dar d-l Oncescu îºi procurã Ghidul
FDSC, pe care îl studiazã ca pe un articol din PhysRev, ºi
dobândeºte calificarea de contabil. Proiectele sunt propuse,
iar unele sunt aprobate. Contabilul Fundaþiei, adicã chiar
d-l Oncescu, þine evidenþa cheltuielilor ºi redacteazã
rapoartele intermediare ºi finale cerute de finanþator.
În felul acesta, Fundaþia se doteazã cu echipamentul
necesar funcþionãrii: calculator, imprimantã, xerox. Spaþiul
este pus la dispoziþie de conducerea Institutului. Existã
câþiva voluntari, care fac posibilã apariþia Curierului. Este
prima publicaþie adresatã comunitãþii fizicienilor. Dacã se
spune cã victoria Rapidului asupra nu ºtiu cãrei echipe
strãine e un moment istoric, cu atât mai mult am putea
spune cã aceastã apariþie este un moment istoric.
Se vede deci cã legile creaþiei din aproape nimic nu
sunt revelate de vreun Dumnezeu orbitor ce apare pe
înãlþimile Sinaiului, ci sunt simple manifestãri ale bunului
simþ: acþiune sistematicã, obiective clare, perseverenþã;
încredere în bunãvoinþa celuilalt, abordare calmã ºi
politicoasã.
D-l Oncescu este profetul discret al acestui bun simþ
accesibil, zeul tutelar al creaþiei-din-aproape-nimic. Fie ca
exemplul sãu sã fie un cât mai eficient leac împotriva
nepãsãrii, neimplicãrii, lamentãrii.
ªi fie ca noi, actori cu roluri mai mari sau mai mici în
aceastã stimulatoare creaþie, sã-I putem ura d-lui Oncescu,
vreme îndelungatã de-acum înainte, La mulþi ani !
Victor Bârsan
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În revista germaniºtilor din România, Zeitschrift der Germanisten Rumäniens, a fost publicatã scrierea academicianului
Radu Grigorovici despre Teoria Culorilor (I: Partea Didacticã, 1810) a dramaturgului ºi eruditului Wolfgang Goethe
(1749...1832). Redacþia CdF crede cã aceastã minunatã prezentare a unei opere ºtiinþifice de aproape 200 de ani, fãcutã de
un specialist în colorimetria tricromaticã, scoate în evidenþã consecinþele moderne asupra colorimetriei tricromatice.
Subtitlurile aparþin redacþiei CdF.

Teoria Culorilor a lui Goethe
A vorbi pe scurt despre opera ºtiinþificã a lui Goethe ºi,
în particular, despre cea mai voluminoasã, dar ºi cea mai
controversatã dintre lucrãrile de acest fel, Farbenlehre
(Doctrina sau Teoria Culorilor), nu este deloc uºor. El însuºi
o aprecia la cel mai înalt nivel. La sugestia secretarului sãu,
Johann Peter Eckermann, cã ar putea sã-i parã rãu cã a
dedicat atât timp teoriei culorilor, Goethe rãspunde:
« Nicidecum, deºi i-am dedicat munca unei jumãtãþi din viaþa
mea. Aº fi scris poate încã o jumãtate de duzinã de tragedii,
asta ar fi fost tot, ºi se vor gãsi dupã mine destui s-o facã. »
Farbenlehre era privitã de cele mai multe ori cu
condescendenþã drept scrierea eronatã a unui amator în ale
opticii, redactatã la circa un secol ºi jumãtate dupã
descoperirile realizate în acest domeniu de genialul fizician
Isaac Newton, pe care Goethe îl critica violent. Cã lucrarea
este totuºi mai mult citatã decât cititã, se datora în general
faptului cã autorul era ºi el un geniu universal de cel mai înalt
nivel, cãruia i se puteau ierta unele originalitãþi, aºa cum i
s-au iertat lui Newton preocupãrile sale teologice.
Presimþind ca va fi atacat pe baza amatorismului sãu,
Goethe remarca în încheierea lucrãrii sale cã în istoria
ºtiinþelor naturii se constatã cã realizãri excelente se
datoresc adeseori unor laici. Astfel de preocupãri vor fi
întotdeauna în folosul ºtiinþei, cãci remarcã el: « Orice relaþie
care iese la ivealã, orice nou mod de abordare, chiar ºi o
insuficienþã, chiar eroare este utilizabilã sau stimulantã ºi de
folos pentru ceea ce se va întâmpla mai târziu.»
De altfel citirea atentã a Teoriei Culorilor relevã cã
Goethe avea cunoºtinþe amãnunþite, unele foarte recente, în
domeniul opticii. Rãmâi surprins cã la 1810, anul de apariþie
a lucrãrii sale, el cunoºtea existenþa radiaþiei infraroºii,
descoperitã în 1800 de Herschel, ºtia cã fluorescenþa este
excitatã de radiaþia ultravioletã, iar emisia sa se gãseºte în
domeniul culorilor calde (galben-roºu). El recomandã
cercetãtorului sã gãseascã în fiecare domeniu fenomenul
primordial (das Urphänomen), limita cea mai profundã pe
care o poate atinge cunoaºterea ºtiinþificã, din care se poate
înþelege ºi deduce toatã multitudinea observaþiilor experimentale, ºi propune ca atare pentru domeniul opticii fenomenul împrãºtierii luminii, cãci orice mediu, oricât de limpede ar
fi, prezintã totuºi o oarecare turbiditate. Atribuie corect acestui fenomen albastrul cerului ºi toate fenomenele de culoare,
care sperie întru atât pe cercetãtori, încât a ieºit vorba cã
« dacã fluturi în faþa unui taur o pânzã roºie, el se înfurie, dar
dacã-i vorbeºti unui filosof despre culori, el turbeazã ».
Pot sã vã asigur totuºi cã am putut baza, în mod
consecvent ºi cu succes, cursul meu de opticã pentru
matematicieni pe fenomenul primordial al împrãºtierii luminii
ºi nu din cauza aceasta a trebuit sã pãrãsesc învãþãmântul
universitar.
Goethe trebuie sã mai fi intrigat pe cititorii sãi ºi prin
alte câteva rânduri din introducerea sa la Teoria Culorilor. Le
citez în ceea ce urmeazã: « Ochiul îºi datoreazã existenþa
luminii... Lumina îºi creeazã un organ dupã asemãnarea sa...
pentru ca lumina internã s-o întâmpine pe cea din afarã... Ne
amintim de cuvintele unui vechi mistic, care se pot exprima
în versuri germane astfel:
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War nicht das Auge sonnenhaft
Wie könnten wir das Licht erblicken ?
Lebt nicht in uns des Gottes eigne Kraft,
Wie könnt uns Göttliches entzücken ? »
De n-ar fi ochiul rupt din soare
Cum am putea zãri lumina oare ?
De-am fi lipsiþi de divina tãrie,
Ne-am putea extazia de dumnezeire ?
Aici Goethe nu trebuie bãnuit de tendinþe mistice, cãci
face de fapt aluzie la vechea ºcoalã filosoficã ionicã, care
susþine cã numai identicul recunoaºte identicul. Versurile de
mai sus definesc însã concepþia lui Goethe despre noþiunea
de culoare: ea este rãspunsul luminii interioare a ochiului la
acþiunea lumii exterioare ºi nu o însuºire a luminii exterioare.
Aceastã concepþie este ilustratã perfect de structura tablei
de materii a lucrãrii. Cele 6 pãrþi ale ei dau pe rând seama de
ceea ce Goethe înþelegea prin culoare.
Culorile fiziologice ºi culorile fizice
Prima parte trateazã culorile fiziologice. În principal
aceastã parte este destinatã sã arate o varietate foarte mare
de experienþe, din care sã rezulte cã ochiul determinã o
mare serie de senzaþii subiective, în contradicþie cu realitatea
obiectivã: o loviturã asupra ochiului provoacã stele verzi;
un obiect alb pare mai mare decât unul negru de aceeaºi dimensiune; un obiect opac iluminat simultan din direcþii diferite
de lunã ºi de o lumânare dã douã umbre colorate, prima
galbenã, a doua albastrã, care sunt negre acolo unde ele se
suprapun; dacã privim câtva tirnp o fereastrã luminatã ºi
închidem ochii, îi vedem imaginea necoloratã complimentarã,
iar dacã deschidem ochii ºi privim alternativ o foaie albã ºi
alta neagrã, apar la margine culori complimentare (verde ºi
purpurã). Goethe mai descrie tot felul de imagini remanente,
vorbeºte de efectele luminii orbitoare sau slabe ºi, într-o
anexã, despre culorile patologice, de unde rezultã cã are
cunoºtinte corecte despre daltonismul de diferite tipuri.
Culorile considerate pânã acum formeazã deci un
ansamblu de impresii subiective, care sunt create de ochi
chiar în absenþa unei excitaþii luminoase  visãm, de pildã,
în culori , dar acestea nu au durabilitate.
În partea a II-a Goethe trateazã culorile fizice, care sunt
provocate de lumina albã în condiþii exterioare bine
determinate, fãrã sau cu apariþia de culori. Aceastã parte
formeazã aproape 40% din cele 920 de alineate ale lucrãrii.
La trecerea prin medii cât de cât turburi, albul poate vira de
la albul perfect la cele mai felurite culori. La refracþie prin
dioptri plani, prisme, lentile, suprafeþe omogene albe sau
colorate apar deplasate, dar nu colorate în acelaºi fel ca ºi
suprafaþa privitã direct. De pildã fundul unei cãzi de baie
umplute cu apã pare înãlþat, iar un bãþ drept, bãgat oblic în
apã pare frânt. Dar dacã pe fundul cãzii se plaseazã
alternativ, sã zicem, pãtrate albe ºi negre, la marginea lor
se observã culori într-o ordine predictibilã ºi explicabilã pe
baza fenomenului primordial al împrãºtierii luminii, din care
se deduce, de altfel cantitativ, ºi legea refracþiei. Pentru a
vedea lãmurit succesiunea de culori, se recomandã ca
suprafaþa care emite lumina sã fie trecutã printr-o prismã ºi
sã aibã forma unei fâºii înguste, a unei fante.
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Acesta nu este decât dispozitivul lui Newton pentru descompunerea luminii albe solare. Dar, dupã Goethe nu este
vorba de o descompunere a luminii albe, ci de un fenomen
de împrãºtiere a luminii la douã margini foarte apropiate. Pe
baza unui numãr enorm de experienþe, el dovedeºte cã
spectrul prismatic ºi cel analog al curcubeului nu conþin toate
culorile; cã, de exemplu, purpura nu se poate obþine decât
prin amestecarea culorilor roºu ºi violet; cã acelaºi material,
colorat ºi transparent, îºi schimbã culoarea în funcþie de
intensitatea  sau cum zice el  energia luminii transmise.
Într-adevãr berea brunã, privitã prin transparenþã pe un fond
alb foarte luminos, apare portocalie, iar mãsliniul este un verde gãlbui întunecat. Goethe mai obiecteazã cã amestecarea
culorilor spectrale prin rotirea discului lui Newton nu dã
niciodatã alb, ci doar cenuºiu. Goethe mai observã cã amestecarea culorilor se poate realiza nu numai prin alternanþa în
timp, ci ºi prin alternanþa în spaþiu alãturând arii colorate atât
de mici, încât, privite de la o distanþã suficientã, ele sã nu
poatã fi vãzute separat, fiind deci un poantilist avant la lettre.
Înainte de a trage concluzia cã ceea ce spune Goethe
este greºit, sã nu uitãm cã el vorbeºte despre cutori ºi nu
despre radiaþii ºi intuieºte corect cã toate culorile pot fi
realizate prin amestecul potrivit dozat a trei culori spectrale
de bazã fixe situate pe un cerc al culorilor sau, eventual, la
colþurile unui triunghi înscris în acel cerc. Asupra acestei
propuneri vom reveni spre sfârºitul expunerii noastre.
Culorile chimice
Partea a III-a a lucrãrii este dedicatã culorilor chimice,
deci unor probleme practice legate de vopsitorie ºi pigmenþi. Aici Goethe întâmpinã dificultãþi, încercând sã aplice
amestecului (substractiv) de pigmenþi coloraþi legile amestecului (aditiv) de lumini colorate. Într-adevãr, amestecând un
pigment galben cu unul albastru, se obþine un pigment verde,
în timp ce un amestec potrivit de luminã galbenã cu luminã
albastrã dã o luminã albã. În schimb el deschide orizonturi
noi în relaþiile dintre chimie ºi culoare, exemplificându-le prin
modificarea de culoare suferitã de unii coloranþi vegetali o
datã cu trecerea de la starea bazicã la cea acidã, sau
semnalând existenþa unor culori fizice (azi am spune de
interferenþã) la fluturi ºi pãsãri, precum ºi acromatizarea
lentilelor datoritã realizãrii sticlelor de tip flint, în care oxizii
alcalino-pãmântoºi au fost înlocuiþi cu oxid de plumb.
În introducere Goethe promisese cã în partea a IV-a,
intitulatã straniu Pãreri generale spre interior, va fi propriuzis o schemã a unei viitoare teorii a culorilor. (O astfel de
schemã în formã tabelarã apare abia în 1822.) În text el
sperã sã poatã prezice, pe baza cercului celor trei sau ºase
culori de bazã descrise anterior, generalitãþile despre
fenomenele ce se produc atât în interiorul acestui cerc, cât ºi
ale fenomenelor din afara sa. De fapt aceastã a IV-a parte a
lucrãrii rãmâne o schiþã foarte sumarã de abia 27 de
alineate, care se referã la infinitatea de variante aplicative
aparþinând tehnicilor picturii ºi vopsitoriei, ºi se pierde în
generalitãþi nesemnificative.
Filosof, fizician, matematician
Cu adevãrat foarte interesantã pentru noi ºi mai amplã
este partea a V-a, intitulatã Relaþii de vecinãtate. Vecinii
despre care este vorba sunt: filosoful, fizicianul-matematician, vopsitorul, fiziologul, patologul, naturalistul, fizicianul
general (experimental) ºi muzicianul. Mã voi referi mai ales
la cei doi dintâi ºi mã voi baza pe citate. Textul original
începe astfel: « Relaþia cu filosofia: Nu se poate cere unui
fizician sã fie filosof dar se poate aºtepta de la el ºi sã aibã
atâta culturã filosoficã, ca sã se deosebeascã fundamental
de lume ºi s-o reîntâlneascã la un nivel mai înalt. El ar trebui
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sã îºi creeze o metodã potrivitã pentru intuiþie; sã se fereascã
sã transformã intuiþia în noþiuni, noþiunile în cuvinte ºi sã Ie
manipuleze ºi sã procedeze cu ele, ca ºi când ar fi
obiecte... El ar trebui sã aibã cunoºtinþã de strãdaniile
filosofului de a înãlþa fenomenele pânã în domeniul filosofiei.
Nu se poate cere filosofului sã fie fizician ºi totuºi
influenþa sa asupra domeniului fizicii este foartã necesarã ºi
foarte de dorit. În acest scop nu are nevoie de amãnunte, ci
numai de înþelegerea acelor puncte finale, unde se întâlnesc
amãnuntele...
În timp ce observatorul, cercetãtorul naturii se chinuieºte, findcã fenomele contrazic mereu pãrerile sale, filosoful
mai poate opera în sfera sa cu un rezultat greºit, cãci nici un
rezultat nu este destul de greºit, pentru a nu fi valabil într-un
fel oarecare drept formã fãrã conþinut. »
« Dacã însã fizicianul poate ajunge la cunoaºterea a
ceea ce am numit fenomen prirnordial, atunci el se gãseºte
la adãpost. El, fiindcã se convinge cã a ajuns la limita ºtiinþei
sale, aflându-se la înãlþimea empiricã, de pe care poate privi
înapoi cãtre toate treptele experienþei sale ºi privi înainte
spre imperiul teoriei, în care nu poate intra, dar în care poate
arunca o privire. Filosoful se gãseºte la adãpost; cãci el ia
din mâna fizicianului un capãt, care devine la el un început.
Pe drept el nu se mai ocupã acum de fenomene, înþelegând
prin acest termen deducþiile, aºa cum acestea se gãsesc fie
sistematizate ºtiinþific, fie se prezintã simþurilor în cazuri
empirice, risipite ºi confuze. Dacã vrea sã parcurgã ºi
aceastã cale ºi sã nu dispreþuiascã sã acorde o privire ºi
amãnuntelor, o poate face cu rãgaz, fãrã ca, dacã
procedeazã în alt fel, sã se opreascã prea îndelung în
regiunile intermediare sau sã le strãbatã numai în fugã, fãrã
sã le cunoascã amãnunþit.»
Apoi afirmã cã se gândeºte sã apropie teoria sa de
filosof la o revizie a lucrãrii sale prezente ºi sã redacteze
partea polemicã ºi istoricã a ei. Într-adevãr, Goethe a lucrat
pânã la moartea sa la aceastã parte promisã, care dezvãluie
critic sursele bogatei sale documentãri, începând cu
antichitatea ºi ajungând pânã la al doilea deceniu al secolului
al 19-lea. Ea a apãrut postum sub titlul Geschichte der
Farbenlehre II (Istoria teoriei culorilor). Apoi trece la alt
vecin: Matematica.
El recunoaºte cã fizicianul, care vrea sã trateze ºtiinþa
sa în totalitatea ei, trebuie sã stãpâneascã matematica, unul
din organele omeneºti cele mai strãlucite, care a adus multe
foloase fizicii. Recunoaºte apoi cã el însuºi nu se poate
mândri cu vreo culturã în aceastã privinþã ºi se menþine de
aceea în regiunile independente de arta mãsurãrii, regiuni
care s-au deschis larg în timpul din urmã. Continuã apoi cu
nelipsitul sãu atac la adresa lui Newton, marele
matematician care, printr-o înþelegere greºitã, a amestecat
perceperea culorilor cu optica supusã mãsurãrii, aducând
astfel mari prejudicii teoriei culorilor. Astfel de atacuri
regãsim atât în convorbirile cu Eckermann, cât ºi versificate
în Zahme Xenien:
Das ist eine von den alten Sünden,
Sie meinen Rechnen, das sei Erfinden,
Und weil ihre Wissenschaft exakt,
So sei keiner von ihnen vertrackt.
De vechiul lor pãcat nu ºtiu a se feri,
Crezând c-a socoti e a descoperi,
ªi dacã e exact ce-au nãscocit,
Înseamnã cã nu sunt pe-un drum greºit.
Totuºi Goethe nu este atât de refractar faþã de matematici ºi de exactitate, cum s-ar putea crede ºi pe cât susþin
unii filozofi. Ca exemplu, oferim un citat din Goethe reprodus
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de Eminescu în articolul,,Balanþa comercialã în ziarul Timpul
din 1 august 1880, deci într-un cu totul alt context: Dacã
cifrele nu guvernã lumea, ele aratã cel puþin cum e guvernatã. Iatã cum continuã textul din Farbenlehre: « Autorul lucrãrii
de faþã a cãutat s-o þinã sistematic departe de matematicã,
deºi s-au ivit destul de clar unele puncte, unde ajutorul matematicienilor ar fi fost de dorit. Dacã matematicienii lipsiþi de
prejudecãþi, cu care am avut norocul sa am de-a face, n-ar
fi fost împiedicaþi de alte treburi sã poatã colabora cu mine,
tratarea problemei de cãtre aceºtia ar fi dobândit oarecare
merite. Aceastã deficienþã ar putea prezenta totuºi de acum
înainte un anumit avantaj, întrucât va deveni problema
matematicienilor inspiraþi sã caute ei înºiºi, unde anume are
nevoie teoria culorilor de ajutorul lor ºi cum ar putea contribui
personal la perfecþionarea acestei pãrþi a ºtiinþelor naturii.»
Caracterizarea culorii
Dificultatea de bazã în constituirea unui sistem de
caracterizare numericã a oricãrei culori posibile este biunivocitatea legilor de amestec aditiv. Numai culorile spectrului
solar, zise pure, se caracterizeazã univoc prin frecvenþa sau
lungimea de undã a radiaþiei monocromatice care le dã
naºtere. Dar existã o infinitate de amestecuri de astfel de
culori care, dozate cum trebuie, pot da naºtere oricãrei culori
dorite ºi, cum am mai spus, Goethe ºtie cã, în acest scop,
avem nevoie de cel puþin 3 culori componente fixe.
Ceea ce este cel mai greu de realizat într-un sistem de
caracterizare numericã a culorilor ºi a amestecului lor, derivã
din faptul cã vederea nu este un simþ analitic ca auzul; adicã
ochiul nu poate diferenþia componentele reale ale amestecului,
care a dat naºtere unei culori date, în timp ce urechea ºcolitã poate identifica sunetele  notele muzicale  ce compun
un acord dat. De pildã, indiferent din ce amestec de radiaþii
ar fi fost realizatã culoarea albã a luminii zilei  din tot
ansamblul spectrului solar sau dintr-o pereche potrivitã de
culori complementare  într-un sistem de mãsurare corect,
acest alb trebuie sã fie caracterizat prin acelaºi set de trei
numere.
Aceastã problemã spinoasã a fost rezolvatã printr-un
sistem de legi ale amestecãrii aditive a culorilor, imaginat în
1854, deci la aproape o jumãtate de secol dupã apariþia
Teoriei Culorilor de cãtre un outsider, profesorul de liceu
Hermann Grassmann, profesor de matematici la Stettin ºi
lingvist amator (traduce în 1876/77 din sanscritã colecþia de
imnuri sacre Rig-Veda), apreciat de contemporani mai mult
ca lingvist, decât ca matematician, dar reeditat pentru opera
sa matematicã ºi flzicã între 1894 ºi 1911. Surprinzãtor, doi
corifei ai fizicii teoretice, James Clark Maxwell, creatorul
teoriei electromagnetismului, ºi Erwin Schrödinger, unul dintre
fondatorii mecanicii cuantice, s-au aplecat ºi ei, la circa 50
respectiv 100 de ani dupã Goethe, asupra problemei stranii
a mãsurãrii culorilor. În prezent sistemul internaþional al
colorimetriei tricromatice, bazat pe trei culori fundamentale,
a fost standardizat ºi dominã tehnica de specialitate. Nu se
mai vorbeºte de cercul culorilor al lui Goethe, ci de triunghiul
culorilor, imaginat de altfel ºi el de Goethe, cum vom arãta
mai departe.
Culoarea pentru om
În schimb, partea a Vl-a a Teoriei Culorilor intitulatã
Acþiunea sensorial-moralã a culorii nu putea sã o scrie
decât Goethe. De altfel cele mai multe citate din Farbenlehre
provin din aceastã parte a ei, care este ºi singurul fragment
tradus în româneºte ºi publicat în 1924 la Focºani de cãtre
Virgil Tempeanu.
Atmosfera dominantã a acestei pãrþi este caracterizatã
probabil cel mai bine prin primul alineat: « Oamenii resimt în
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general o mare bucurie de pe urma culorii. Ochiul are nevoie
de ea ca ºi de luminã. Aduceþi-vã aminte de înviorarea pe
care aþi simþit-o când, într-o zi mohorâtã, soarele a luminat o
parte restrânsã a unui peisaj, fãcând vizibile acolo culorile.»
Chiar ºi starea de spirit a însuºi autorului, pânã acum
foarte sobrã ºi meticuloasã, devine aproape frivolã, când,
vrând sã demonstreze cã, pentru a resimþi influenþa unei
anumite culori, aceasta trebuie sã domine tot spaþiul expus
privirii sau trebuie sã te afli într-o încãpere monocolorã, el
citeazã, în limba originalã, povestirea unui francez spiritual:
il prétendoit que son ton de conversation avec Madame
était changé, depuis qu-elle avait changé en cramoisi le
meuble de son cabinet qui etait bleu.
Goethe împarte culorile în cele pozitive (galben,
portocaliu, roºu-gãlbui), care dau o dispoziþie activã, vioaie,
dinamicã, ºi cele negative (albastru, indigo ºi violet), care
imprimã o dispoziþie neliniºtitã, molatecã, nostalgicã.
Voi cita, pentru plãcerea cititorilor, câteva fragmente de
caracterizãri ale acestor culori.
« Galbenul este culoarea cea mai apropiatã de luminã.
EI dã o impresie de cãldurã ºi comfort. În picturã îi revine
partea luminatã ºi de efect. Acþiunea încãlzitoare poate fi
observatã cel mai viu, dacã privim un peisaj, mai ales in
zilele mohorâte de iarnã, printr-o sticlã galbenã. Ochiul se
bucurã, inima se dilatã, dispoziþia se însenineazã pare sã
adie spre noi o cãldurã realã. Galbenul este extrem de
sensibil la murdãrire sau la o nuanþare negativã. De aceea
nuanþa verzuie a sulfului îi dã ceva neplãcut. »
Dimpotrivã, « albastrul duce cu sine ceva întunecat.
Acþiunea sa asupra ochiului este aproape inexprimabilã.
Precum culoare este o energie, dar situatã de partea
negativã, îi este, în stare maximã de puritate, oarecum cu
nimic excitant, ceva contradictoriu între excitare ºi liniºte. Ca
ºi albastrul înaltului cerului ºi al munþilor depãrtaþi, o suprafaþã albastrã pare sã se îndepãrteze de noi. Aºa cum urmãrim
cu plãcere un obiect atrãgãtor care fuge de noi, aºa privim
cu plãcere ºi albastrul, nu fiindcã stãruie asupra noastrã, ci
fiindcã ne trage dupã sine. Albastrul ne dã senzaþia de
rãcealã ºi ne aminteºte de umbrã. O încãpere tapetatã
integral în albastru pare cumva mai mare, dar de fapt goalã
ºi rece. Albastrul nu este neplãcut, dacã la el participã o
oarecare culoare pozitivã. Astfel verdele mãrii este o culoare
plãcutã. »
« Roºul este o culoare tot atât de unicã ca ºi natura ei.
EI dã atât o impresie de seriozitate cât ºi de demnitate, cât
ºi de farmec ºi drãgãlãºenie. Prima o exercitã în starea sa
întunecatã, densificatã, a doua în starea ei deschisã diluatã.
În felul acesta în roºu se poate îmbrãca deopotrivã
demnitatea vârstei înaintate cât ºi drãgãlãºenia tinereþei. »
« Sticla purpurie ne aratã un peisaj bine luminat într-o
luminã înfricoºãtoare. Acesta ar trebui sã fie coloritul
pãmântului ºi cerului în ziua judecãþii de apoi.»
« În culoarea verde ochiul gãseºte o satisfacþie realã.
Ochiul ºi dispoziþia se odihnesc în acest amestec echilibrat
de albastru ºi galben, ca într-o culoare simplã. Nu vrei ºi nici
nu poþi merge mai încolo. De aceea se alege, de obicei,
pentru case în care te gaseºti mereu, un tapet verde. »
Trebuie sã mã opresc aici. În text mai este vorba în
acelaºi stil despre armonia culorilor, despre combinaþii zise
caracteristice, unde Goethe cade din nou în pãcatul
frivolitãþii.
« Tineretul þine la roz ºi verde marin, bãtrânelul la violet
ºi oliv. Blonda tinde spre violet ºi galben deschis, bruneta
spre albastru ºi portocaliu ºi cu toþii pe bunã dreptate. »
(Observaþi cã este vorba de culori complementare. De altfel
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aceste cuvinte îmi evocã cumva lista lui Leporello din Don
Giovanni ! ).
Cât priveºte efectele estetice, Goethe trateazã clarobscurul ºi comenteazã modul diferit în care sunt lucrate
suprafeþele pãrþilor luminate respectiv umbrite ale statuilor
antice, problemã tratatã abia mult mai târziu de Rodin în
convorbirile sale cu Gsell. El remarcã de asemenea tendinþa
egiptenilor, a grecilor antici ºi a modernilor de a da culoare
sculpturilor. Mai este explicatã perspectiva aerianã ºi se
recomandã pictorilor sã teoretizeze diferitele moduri de
realizare a coloritului dorit pe baza studiului Teoriei Culorilor.
El mai discutã diferitele tehnici de picturã, dar accentueazã
cã nici studiul tehnicilor vechi, nici inventarea unora noi, ci
numai spiritul este cel ce dã pânã la urmã viaþã tehnicii.
Datoritã colegului meu Valentin Vlad am aflat cã la Tate
Gallery de la Londra se gãsesþe expus uneori un tablou al
lui Turner din 1843, intitulat Moise scriind Cartea Facerii, în
care pictorul se conformeazã în luminã ºi colorit
prescripþiilor lui Goethe.
În sfârºit, atracþia concomitentã cãtre misticism ºi ºtiinþã
a lui Goethe, atât de manifestã în Faust; apare ºi în unul din
ultimele alineate din Teoria culorilor, care meritã sã fie
reprodus în întregime. « Se poate bãnui desigur cã pânã la
urmã, culoarea permite ºi o interpretare misticã. Cãci acea
schemã (este vorba de cercul culorilor), prin care se poate
reprezenta multitudinea culorilor, sugereazã relaþii primordiale care aparþin atât intuiþiei umane, cât ºi naturii, astfel cã
ne putem folosi fãrã îndoialã de ea ca de niºte aluzii,
oarecum ca de un limbaj, când vrem sã exprimãm relaþii
primordiale ce nu se impun prea puternic ºi prea variat
simþurilor. » (Pentru ilustrare Goethe trimite mai târziu la
asocierea roºului ºi verdelui cu divinitãþile malefice
pãmânteºti ºi cereºti.)
Apoi referindu-se la posibilitatea îmbinãrii ºtiinþei cu
magia, el continuã: « Matematicianul apreciazã valoarea ºi
folosirea triunghiului; ºi misticii onoreazã profundul triunghiului, cãci cu ajutorul lui se pot schematiza multe lucruri,
printre altele ºi fenomenul culorilor, ºi anume ajungând prin
dedublarea triunghiului ºi împletirea perechii în vechiul ºi
misteriosul hexagon.»
Sistemul tricromatic
Nu este aici nici cazul, nici cadrul de a expune sistemul
tricromatic actual de caracterizare numericã a culorilor; dar
o prezentare graficã, intuitivã, comparatã cu sugestiile din
Farbenlehre ne va oferi o nouã ocazie de a admira
universalitatea geniului lui Goethe (vezi figura 1).
Spectrul solar al lui Newton din josul figurii 2 este o
structurã linearã ordonatã atât dupã lungimile de undã ale
radiaþiilor monocromatice, cât ºi dupã cele 7 (numãr mistic !)
culori percepute de ochiul uman. Dacã acceptãm, dupã
Goethe, cã amestecul a douã culori se simbolizeazã grafic
printr-o linie dreaptã care leagã punctele ce reprezintã
aceste culori, atunci trebuie sã ordonãm culorile spectrale pe
o curbã închisã, peste tot concavã înlãuntru, în interioruI
cãreia se vor gãsi punctele reprezentative ale tuturor culorilor
reale. Goethe o alege pe cea mai simplã ºi mai regulatã
dintre aceste curbe: cercul culorilor, dar acesta nu poate fi
închis, cãci cele douã capete ale spectrului nu au aceeaºi
culoare. Goethe recurge atunci la stratagema de a amesteca
violetul extrem (I) cu roºul extrem (R), adicã de a le lega pe
grafic printr-o dreaptã, pe care se gãseºte un grup de culori
numite încã din antichitate purpure. Acestea nu se regãsesc
în spectrul prismatic sau în curcubeu, iar folosirea lor în
vestimentaþie era un privilegiu imperial. Deci în aria îngustã
dintre secanta IR ºi arcul IR nu se va gãsi nici un punct
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reprezentativ al vreunei culori reale. Acestea din urmã se
vor gãsi între dreapta IR ºi cercul culorilor spectrale, pure,
saturate.
Se observã cã în aceastã schemã gãsim nenumãrate
perechi de culori spectrale, una caldã (între roºu ºi galben),
alta rece (între violet ºi albastru), diametral opuse, care,
amestecate în proporþii egale, dau culoarea albã, al cãrei
punct reprezentativ se gãseºte în centrul A al cercului
culorilor prin care trece diametrul care uneºte acele culori
zise complementare. Pentru verdele, care ocupã o parte
importantã a cercului culorilor, culorile diametral opuse se
gãsesc în regiunea purpurie. De aici Goethe trage concluzia
justã cã, dacã vrea sã reproducã orice culoare realã prin
amestecul de culori fixe, este nevoie de 3 culori cât mai pure
ºi depãrtate una de alta pe cerc. Este de asemenea evident
cã toate culorile spectrale se pot grupa într-o infinitate de
perechi complementare ºi ansamblul lor ne va da culoarea
albã. De asemenea dacã ne deplasãm de-a lungul unei raze
a cercului spre centru, culoarea spectralã iniþiala va deveni
din ce în ce mai alburie, mai spãlãcitã, mai nesaturatã
ajungând pânã la alb.
Dar dacã tot voia sã-i atragã pe matematicieni în sfera
problematicii sale, iar misticilor le plãcea de asemenea
triunghiul, fiindcã cu ajutorul lui se pot schematiza multe
lucruri, Goethe se hotãrãºte sã introducã în cercul sãu
triunghiul RVI. Pentru o culoare datã C din interiorul triunghiului RVI, cele 3 distanþe r, v, i de la laturile triunghiului dau
un set de 3 numere, considerate pozitive, care determinã
numeric poziþia acelui punct ºi deci cromaticitatea corespunãtoare. În schimb culoarea C din figura 1, deºi o culoare
realã, gãsindu-se înlãuntrul cercului culorilor, nu poate fi
reprodusã experimental prin amestecul aditiv al culorilor
fundamentale R. V ºi I, C gãsindu-se în afara triunghiului RVI
ºi coordonata sa i fiind consideratã negativã. Culoarea
reprezentatã prin C s-ar putea realiza numai amestecând
cantitãþi potrivite de roºu ºi verde fundamental ºi scoþând
apoi o cantitate potrivitã de violet I din primul amestec, ceea
ce este o experienþã fictivã.
Aceasta era starea pânã la care evoluase problema
mãsurãrii culorii la moartea lui Goethe. Vom expune acum
sumar cum a evoluat pânã astãzi, pe aceeaºi cale,
colorimetria tricromaticã.

Figura 1. Cercul culorilor dupã Goethe: Triunghiul culorilor dupã
Goethe (IRV) ºi dupã Comisia Internaþionalã a Iluminatului(XYZ);
Pentagrama magicã a lui Faust (domeniul umbrit).
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Goethe postulase cã punctul reprezentativ al culorii
rezultate dintr-un amestec binar de culori se gãseºte pe
dreapta ce uneºte componentele. Dar în ce loc ? Desigur în
centrul de greutate, rolul greutãþii jucându-l luminozitãþile
culorilor amestecate. Tot el postulase cã lumina îºi crease un
organ  adicã ochiul  dupã asemãnarea sa  adicã a
soarelui. Cum soarele emite cele mai puternice radiaþii în
verde, ochiul va fi ºi el mai sensibil în verde. Aceste
postulate au rãmas valabile pânã astãzi.
Dacã admitem cã spectrul orizontal din figura 2 este
unul de egalã energie ºi reprezentãm luminozitãþile culorilor
spectrale pe verticalã, obþinem o curbã a culorilor de forma
unui triunghi uºor rotunjit (v. figura 1), care va juca corect
rolul aproximativ al cercului culorilor al lui Goethe, incluzând
linia dreaptã oblicã a culorilor purpurii. Aceastã curbã nouã
a culorilor spectrale se bazeazã pe mãsurãri efectuate în
anii 1930/31 pe un numãr foarte mare de oameni cu vederea
normalã.
Dar am vãzut cã pentru caracterizarea completã a unei
culori avem de fapt nevoie de 4 numere: proporþiile celor trei
culori fundamentale ºi luminozitãþile acestora (exprimatã prin
luminanþa acelei culori). Într-o reprezentare graficã în plan
dispunem însã doar de douã coordonate. Soluþia gãsitã de
specialiºtii Comisiei Internaþionale a Iluminatului (CIE) este
pe cât de ingenioasã, pe atât de îndatoratã intuiþiei iniþiale a
lui Goethe ºi procedeele matematice iniþiale ale lui
Grassmann. Ei îmbracã întreaga curbã cvasi-triunghiularã a
culorilor spectrale într-un triunghi isoscel dreptunghic (v.
figura 1). Intersecþiile catetelor cu ipotenuza marcheazã douã
din noile culori fundamentale fictive suprasaturate X (roºu) ºi
Y (verde), în timp ce a treia Z (violet) este în vârful unghiului
drept.
Avantajele acestui grafic constau în faptul cã douã din
coordonatele culorii C (vezi figura 1), x ºi y, care caracterizeazã numeric cromaticitatea ei, sunt egale cu distanþele
punctului ei reprezentativ de la catetele ZX, respectiv ZY, iar
a treia, z, nu apare în grafic, dar este datã de relaþia
z = 1-x-y, dacã lungimile catetelor sunt luate unitate.
Luminanþa culorii C este datã simplu de coordonata y a
punctului ei reprezentativ. De asemenea diferitele culori reale
sunt repartizate aproximativ uniform în interiorul curbei
culorilor spectrale, ceea ce s-ar putea vedea numai într-o
reproducere în culori. Dezavantajul folosirii unor culori
fundamentale fictive îi obligã pe experimentatori sã lucreze
de fapt cu culori fundamentale reale RVI oarecare; dar
Grassmann le oferã relaþii matematice relativ simple, pentru

Figura 2: Localizarea culorilor în spectrul vizibil. Curba de
sensibilitate a ochiului (luminanþa) pentru culorile spectrale.
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a trece de la sistemul arbitrar ales RVI la sistemul
standardizat internaþional XYZ.
Nu putem sã nu remarcãm, privind figura 1, filiaþia evidentã între sistemul tricromatic, încã imperfect, de mãsurare
al lui Goethe ºi cel rafinat ºi recunoscut internaþional al CIE.
Mã întreb cum ar fi apreciat Goethe însuºi sistemul CIE.
Bãnuiesc cã l-ar fi acceptat, fãrã sã-i înþeleagã prea bine
partea matematicã, pe care am evitat-o ºi noi aici, folosind
pentru expunere calea mai puþin exactã ºi mai completã, dar
mai intuitivã a graficelor. Cred cã i-ar fi fost totuºi greu
acestui spirit eminamente intuitiv sã accepte folosirea drept
culori fundamentale a unor culori fictive, oricât ar fi ele de
potrivite pentru o globalizare a sistemului tricromatic de
caracterizare numericã a culorilor reale.
În încheiere îndrãznesc sã descriu o altã încercare a lui
Goethe de a se apropia de o soluþie mai bunã a sistemului
sãu tricromatic pe o cale ce frizeazã mistica sau, mai
degrabã, magia. Cum aria triunghiului RVI din figura 1
acoperã mai puþin de jumãtate din aria cercului culorilor,
corespunzãtoare tuturor culorilor reale existente, Goethe
propune folosirea sporitã a ºase culori fundamentale legate
între ele în configuraþia a douã triunghiuri opuse la vârf, care,
în cuvintele sale « se împletesc în vechiul hexagon misterios»
(vezi figura 1), mãrind astfel în oarecare mãsurã aria internã
totalã rezervatã punctelor reprezentative ale culorilor reale.
Este semnificativ faptul cã, legând cele 6 culori de bazã în
configuraþia unui hexagon nemisterios înscris în cercul
culorilor, Goethe ar fi realizat o arie internã mult mai mare.
Ne-a tentat de aceea sã detectãm în Farbenlehre o
reminiscenþã târzie a cãutãrilor de drum ale tânãrului Goethe;
ºi iatã rezultatul surprinzãtor. Strecurat sub forma unui cãþel
nãstruºnic în odaia de studiu a lui Faust, Mefisto este obligat
de acesta prin formule magice puternice sã se demaºte ºi sã
se autodefineascã drept spiritul ce neagã întotdeauna, ºi pe
drept; cãci tot ce se iveºte meritã sã piarã. Când Faust îl
invitã sã-ºi caute altã treabã ºi sã plece, Mefisto recunoaºte
cã n-o poate face din cauza unei pentagrame magice
defectuoase desenate pe prag. Înspre ieºirea din odaie un
colþ din diagrama magicã a rãmas puþin deschis ºi pe acolo
cãþelul a putut intra; dar unui diavol îi este interzis de legea
iadului sã iasã pe unde a intrat. Faust este surprins cã ºi în
iad existã legalitate ºi trage concluzia fatalã cã se pot
încheia prin urmare înþelegeri valabile ºi cu aceºti domni.
Dar sã ne întoarcem la prima din figurile noastre. Dacã
desprindem de hexagonul misterios micul triunghi lipit de
dreapta culorilor purpurii, rãmâne o pentagramã magicã
(Drudenfuss, piciorul strigoiului) imperfectã, deschisã spre
lumea culorilor fictive.
Pânã la urmã cântecul spiritelor de afarã îl adoarme pe
Faust, transportându-l într-o lume de vis, iar Mefisto scapã
cu ajutorul unor ºobolani care distrug pentagrama. Cred cã
nu este nevoie sã precizez ce sugereazã aceastã scenã din
Faust, nu numai în legãturã cu teoria culorilor ºi cu atracþia
cãtre magie a tânãrului ºi chiar a bãtrânului Goethe, dar ºi cu
lumea înºelãtoare în care am trãit ºi trãim. Goethe preferã sã
se opreascã aici « pentru a nu se expune la urmã la bãnuiala fantasmagoriei, ºi aceasta cu atât mai mult cu cât, dacã
Teoria noastrã a culorilor va fi primitã favorabil, ea nu va
duce lipsã, conform spiritului vremii, de aplicaþii ºi interpretãri alegorice, simbolice ºi mistice ».
De altfel postfaþa lucrãrii se încheie cu un dicton latin,
care recomandã implicarea în activitatea lumii prezente ºi
viitoare: Multi pertransibunt et augebitur scientia. (Mulþi vor
trece ºi ºtiinþa se va îmbogãþi.)
Radu Grigorovici
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Premiul Nobel în Fizic\ 2005
Anul acesta, Academia Regalã Suedezã de ªtiinþe a
acordat Premiul Nobel în Fizicã pentru cercetãri fructuoase
în domeniul Opticii. La 4 Octombrie 2005 au fost anunþaþi
cei trei laureaþi desemnaþi de Academie: teoreticianul Roy
J. GLAUBER (USA), cãruia i-a revenit o jumãtate din
premiu pentru contribuþia lui la teoria cuanticã a coerenþei
optice, ºi experimentatorii John L. HALL (USA) ºi Theodor
W. HÄNSCH (Germania), care au împãrþit egal cealaltã
jumãtate din premiu pentru contribuþiile lor la dezvoltarea
spectroscopiei de precizie bazate pe laser, incluzând
tehnica pieptenului de frecvenþe optice (OFC = optical
frequency comb).
În fapt, cercetãrile teoretice efectuate de Glauber în anii
1960 au pus bazele domeniului extrem de activ numit
curent Opticã cuanticã, iar prin investigaþiile experimentale
conduse de Hall ºi Hänsch la sfârºitul anilor 1990 a fost
elaboratã o tehnicã de mãsurare a frecvenþelor optice
având o precizie relativã de 10-15, comparabilã cu aceea a
ceasurilor atomice din domeniul microundelor. Prezentãm
pe scurt realizãrile laureaþilor Nobel 2005 în Fizicã în cele
douã direcþii ºtiinþifice menþionate, subliniind importanþa lor.
1. Optica cuanticã
Fizica cuanticã s-a nãscut din eforturile de a depãºi
anumite insuficienþe evidenþiate în descrierea clasicã a
interacþiunii dintre radiaþie ºi substanþã. Astfel, articolele
revoluþionare ale lui Max Planck (1900) asupra teoriei
statistice a radiaþiei termice ºi Albert Einstein (1905) asupra
emisiei fotoelectronilor din metale au condus la ideea
naturii cuantice a luminii. General acceptatã abia în 1923,
aceastã idee a introdus un dualism aparent contradictoriu:
radiaþia are atât proprietãþi ondulatorii (în experimentele de
interferenþã ºi difracþie), cât ºi proprietãþi corpusculare (în
procesele de emisie, absorbþie ºi împrãºtiere).
Teoria cuanticã a câmpului de radiaþie, formulatã de Paul
Dirac (1927), explicã prin însãºi structura ei complementaritatea celor douã tablouri: radiaþia se poate manifesta fie ca
o suprapunere de moduri de oscilaþie, fie ca un sis-tem de
bosoni identici ºi independenþi, cu masa nulã, numiþi fotoni.
În anii urmãtori (1928-1940), în fruntea generaþiei lor, Pascual
Jordan, Wolfgang Pauli, Werner Heisenberg, ºi Paul Dirac au
creat ºi au dezvoltat teoria cuanticã relativistã a interacþiunii
câmpului electromagnetic cu electronii ºi pozitronii, numitã
Electrodinamicã cuanticã (QED = Quantum Electrodynamics). Ei au formulat QED ca o teorie de perturbaþie, care
descrie excelent procesele fundamentale în ordinul cel mai
jos, dar prevede corecþii infinite în ordinele superioare.
Ieºirea din acest impas a fost reuºitã în anii 1946-1953 în
principal de Sin-Itiro Tomonaga, Julian Schwinger, Richard
Feynman, ºi Freeman Dyson. Aceºti fizicieni au impus
metoda renormãrii covariante ca tehnicã de eliminare sistematicã a divergenþelor QED. Astfel reformulatã, QED a putut
face anumite previziuni care sunt în cel mai precis acord cu
observaþiile experimentale obþinut vreodatã în ºtiinþã.
Anii 1950 au adus douã descoperiri majore în Opticã:
· Rezultatul primului experiment în interferometria de
intensitate, care a fost efectuat de Robert Hanbury Brown
ºi Richard Twiss (1956);
· Inventarea principiului laserului de Arthur Schawlow ºi
Charles Townes (1958), urmatã de realizarea efectivã a
primului laser (cu rubin) de Theodore Maiman (1960).
Folosind doi detectori identici montaþi la o distanþã de
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circa ºase metri unul de celãlalt, Hanbury Brown ºi Twiss
au mãsurat în coincidenþã fluctuaþiile fotocurenþilor produºi
de lumina incoerentã emisã de steaua Sirius. Pentru aceastã luminã termicã ei au pus în evidenþã o surprinzãtoare
corelaþie în intensitate, care devine maximã la timpuri egale.
Un astfel de efect nu se observã însã pentru lumina generatã de un laser ideal operând mult deasupra pragului. În
adevãr, douã fascicule laser detectate în coincidenþã se
dovedesc a nu fi corelate.
Începând din 1962, timp de un deceniu, laureatul Nobel
2005 Roy J. Glauber a dezvoltat consecvent în Cambridge,
Massachusetts, fizica statisticã cuanticã a fenomenelor
optice. Dupã circa 35 de ani de la crearea QED, el aplicã
pentru prima datã teoria cuanticã a radiaþiei în studiul
coerenþei optice ºi al fotodetecþiei. La început a trebuit sã
înfrunte scepticismul cuasiunanim al comunitãþii de Opticã,
educatã în ideea cã este suficientã descrierea luminii prin
Fizica clasicã, în pofida structurii ei cuantice manifeste.
Amintim cele mai importante rezultate obþinute de Glauber.
· În 1963, Glauber a introdus funcþii de corelaþie de ordin
arbitrar pentru orice stare cuanticã, purã sau mixtã, a câmpului de radiaþie. Folosind aceste funcþii, el a arãtat cã în
lumina emisã termic (incoerent) fotonii sunt detectaþi în
perechi: are loc o grupare de fotoni (photon bunching). În
acest fel, Glauber a explicat în termeni cuantici rezultatul
experimentului lui Hanbury Brown ºi Twiss. Pe de altã parte,
el descrie coerenþa completã, în orice ordin, a luminii unui
laser ideal: datoritã acestei însuºiri, într-un experiment de tip
Hanbury Brown & Twiss, fotonii celor douã fascicule laser sunt
detectaþi necorelat. Aºadar, prin tratarea sa statisticã cuanticã,
Glauber caracterizeazã complet coerenþa câmpurilor optice,
evidenþiind conþinutul ei mult mai bogat în raport cu înþelesul
curent al coerenþei în Optica tradiþionalã, anume acela de relaþie
între fazele câmpului într-o pereche de puncte din spaþiul-timp.
· Pentru analiza proprietãþilor de coerenþã ale câmpului,
este adecuatã descompunerea unei stãri oarecare dupã
sistemul stãrilor coerente. Numele acestor stãri a fost dat în
1962 de Glauber, dar ele au fost introduse încã din 1926 de
Erwin Schrödinger ca realizând o miºcare cuasiclasicã a unui
oscilator armonic linear în Mecanica cuanticã. Corespunzãtor,
într-o stare coerentã în QED, câmpul electric transversal ºi
cel magnetic au o comportare medie care este exact cea
clasicã, iar incertitudinile cuantice sunt minime, i. e. egale cu
cele din starea de vid. Glauber a demonstrat cã o stare
coerentã poate fi generatã de o distribuþie prestabilitã de
curenþi electrici clasici. De exemplu, cu o bunã aproximaþie,
un laser este un ansamblu macroscopic de polarizaþii
atomice. Acesta fiind echivalent cu o distribuþie de curenþi
electrici clasici, radiaþia unui laser deasupra pragului este
într-o stare aproximativ coerentã.
· Glauber a introdus aºa-numita reprezentare P a unui
operator statistic, ca funcþie de pondere în dezvoltarea
acestuia dupã stãrile coerente. O stare cuanticã a câmpului
are anumite însuºiri clasice atunci ºi numai atunci când ea
are o reprezentare P pozitivã. Mai general, Glauber a definit
distribuþiile de cuasiprobabilitate ale unei stãri a câmpului ºi
transformatele lor Fourier, funcþiile caracteristice.
· A definit o clasã de transformãri prin care stãri cuantice
mixte rezultã din stãri mai simple, cu suprapunerea
amplitudinilor câmpului electric.
· Glauber a iniþiat teoria cuanticã a fotodetecþiei.
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· Împreunã cu Benjamin Mollow (1967), a analizat amplificatorii parametrici degenerat ºi nedegenerat, care genereazã
stãri numite ulterior comprimate, unimodale ºi respectiv bimodale (one- and two-mode squeezed states, respectively).
Pentru a înþelege dezvoltarea ulterioarã a Opticii cuantice,
enumerãm trei succese directe ale ei înregistrate dupã 1970.
· În 1976, Howard Carmichael ºi Daniel Walls au demonstrat cã lumina generatã prin fluorescenþã de rezonanþã de un
atom cu douã nivele are o proprietate opusã grupãrii de
fotoni, anume fotonii sosesc la intervale mai mari decât în
lumina coerentã. Acest efect, numit antigrupare de fotoni
(photon antibunching) este primul care nu poate fi explicat
decât prin Optica cuanticã. El a fost ºi primul efect neclasic
observat efectiv, în experimentul lui Jeff Kimble, Mario
Dagenais, ºi Leonard Mandel (1977).
· Stãrile comprimate (Squeezed states) au fost prevãzute
ºi analizate teoretic de Horace Yuen (1976). Stãri bimodale
comprimate au fost evidenþiate experimental în interacþiunea
a patru moduri de cavitate ale câmpului, fie prin intermediul
unui fascicul de atomi de sodiu, de Richard Slusher et al.
(1985), fie într-o fibrã opticã, de Robert Shelby et al. (1986).
Primul experiment în care s-a reuºit comprimarea unimodalã
prin generare de subarmonice într-un cristal a fost efectuat
de Jeff Kimble et al. (1987).
· Teleportarea stãrilor coerente utilizând ca resursã o stare
bimodalã de vid comprimat a fost propusã de Samuel
Braunstein ºi Jeff Kimble (1998). Ea a fost realizatã experimental în acelaºi an, tot de ei ºi colaboratori, reprezentând
prima aplicaþie de anvergurã a Opticii cuantice în Fizica
procesãrii cuantice a informaþiei.
Nu putem sã nu menþionãm în final ºi unele aplicaþii
importante ale Opticii cuantice în Fizica atomicã. Astfel, în
anii 1980, modelarea simplã a interacþiunii atomilor cu un
câmp de radiaþie cuantic a condus la imaginarea unor
metode eficiente de rãcire a atomilor cu luminã laser (laser
cooling). Ulterior, atomii rãciþi pot fi captaþi cu ajutorul unui
câmp magnetic (trapped atoms).
2. Spectroscopia laser de înaltã precizie
Pânã în anii 1970, în spectroscopia atomicã de precizie se
utilizau interferometre Fabry-Pérot pentru mãsurarea diferenþelor de frecvenþe optice. Introducerea laserului acordabil cu
colorant (tunable dye laser) a produs în acei ani o adevãratã
revoluþie, deoarece au devenit disponibile surse cu lãrgimi
foarte înguste ale liniilor spectrale, acoperind tot domeniul
vizibil. Lungimile de undã corespunzãtoare tranziþiilor atomice
erau precis mãsurate prin comparare interferometricã cu o
anumitã lungime de undã stabilã, de referinþã.
Creºterea exigenþelor de precizie a impus o schimbare
de concepþie, anume trecerea la mãsurarea cu acurateþe a
frecvenþelor optice. Aceasta a reclamat însã tehnici
complexe, iar rezultatele au fost limitate. În adevãr, pentru
mãsurarea unui numãr restrâns de frecvenþe optice, în puþine
laboratoare din lume au fost construite lanþuri elaborate de
generatori de armonice ºi laseri cu faze fixate (phase-locked
lasers). Se pornea din domeniul de frecvenþe al microundelor,
unde opereazã ceasul atomic cu cesiu, iar apoi se generau
succesiv armonice tot mai înalte în dispozitive optice
nelineare. Începând cu anii 1980, lucrând în Boulder,
Colorado, laureatul Nobel 2005 John L. Hall a reuºit sã
asigure o stabilitate extrem de înaltã a frecvenþelor laser.
Pentru a atinge o precizie de ordinul 1 Hz, el a folosit cavitãþi
de rezonanþã ultrastabile, suspendate în vid, la temperaturi
riguros controlate; de asemenea, a utilizat deplasatori de
frecvenþã acusto-optici ºi modulatori de fazã electro-optici în
montaje alcãtuite cu pricepere.
Ü
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Roy J. Glauber
· Nãscut în 1925, în New York City, New York, USA
· Studii la Harvard University, Cambridge, Massachusetts, USA
(Licenþã: BS in Physics, 1946; Doctorat: PhD in Physics, 1949) · Profesor
în Department of Physics, Harvard University, din 1953 pânã în
prezent. · În anii 1950 a efectuat cercetãri teoretice asupra unor procese
multi-bosonice, împrãºtierii ºi difracþiei neutronilor, capturii radiative a
electronilor orbitali, atomilor muonici, proceselor cu deuteroni la energii
înalte (acestea din urmã continuate ºi în anii 1960). · În anii 1962-1972
a dat contribuþiile majore prin care a luat naºtere ºi s-a dezvoltat Optica
cuanticã. · În anii 1970 a colaborat cu Fritz Haake în studiul unor
fenomene optice cooperative: pulsuri superradiante ºi fluctuaþii în
superfluorescenþã.

Roy J. Glauber împreunã cu fiica sa, Valerie Fleishman, la Harvard
University, în 4 Octombrie 2005, ziua anunþãrii premiului.
John L. Hall
· Nãscut în 1934, în Denver, Colorado, USA. · Studii la Carnegie
Institute of Technology, Pittsburgh, Pennsylvania, USA (Licenþã: BS,
1956; Masterat: MS, 1958; Doctorat: PhD in Physics, 1961) · Din 1964
este Fellow, iar apoi Senior Research Associate în JILA (Joint Institute
for Laboratory Astrophysics). Din 1971 este Senior Scientist la NIST
(National Institute for Science and Technology). Ambele institute
funcþioneazã în Boulder, Colorado, USA. · Este Lecturer în Department of Physics, University of Colorado (CU) at Boulder. În prezent,
JILA este administrat în comun de CU ºi NIST. · Este un leader al
cercetãrilor în spectroscopia laser ºi în metrologia frecvenþelor optice.
Theodor W. Hänsch
· Nãscut în 1941, în Heidelberg, Baden-Württemberg, Germania. · Studii
la Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg: Doctorat în Fizicã în 1969. · A
lucrat la Stanford University, Palo Alto, California, USA. Între 1975 ºi
1986 a fost profesor la Stanford University. · Începând din 1986,
lucreazã la Max-Planck-Institut für Quantenoptik, Garching, Bavaria, al
cãrui director este în prezent. De asemenea, este profesor de Fizicã la
Ludwig-Maximilians-Universität din München, Bavaria, Germania. · Este
unul din cei mai reputaþi specialiºti în spectroscopia atomicã de înaltã
precizie ºi a colaborat foarte eficient cu John L. Hall.

John L. Hall (în faþã, stânga), Theodor W. Hänsch (în faþã, dreapta),
împreunã cu colegii lor Thomas Udem (în spate, stânga) ºi Ronald
Drever (în spate, dreapta) într-un Biergarten din München în vara
2005.
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Facem o parantezã pentru a aminti ultimele decizii ale
Conferinþei Generale de Greutãþi ºi Mãsuri (GCWM =
General Conference on Weights and Measures) privind
unitãþile de lungime ºi de timp, precum ºi mãrimea c a vitezei
luminii în vid. Evident, dintre cele trei mãrimi, metrul,
secunda ºi c, numai douã pot fi definite independent. În
1960, a XII-a GCWM a redefinit metrul ca fiind egal cu un
anumit numãr de lungimi de undã ale unei linii spectrale
deosebit de înguste ºi stabile, linia roºie a 86Kr. A XIII-a
GCWM (1967) a dat secundei definiþia actualã, anume
timpul necesar pentru 9 192 631 770 de oscilaþii ale radiaþiei
care induce tranziþia între cele douã subnivele de structurã
hiperfinã ale atomului de 133Cs în starea fundamentalã.
Ulterior, viteza c a luminii a fost deteminatã ca produs între
lungimea de undã ºi frecvenþa unei linii spectrale, mãsurate
cu precizie sporitã prin eforturile mai multor fizicieni, între
care John L. Hall. În 1983, la a XVII-a GCWM, s-a considerat
cã definiþia metrului nu este suficient de precisã datoritã
raportãrii la o linie spectralã uºor asimetricã. Atunci, în acord
cu cele mai bune mãsurãtori, s-a statuat cã viteza luminii în
vid este exact c = 299 792 458 m/s. În consecinþã, metrul a
fost redefinit cuplat cu definiþia secundei: un metru este
distanþa parcursã de luminã în vid în 1/299 792 458 s.
Revenind la problema mãsurãrii frecvenþelor optice, deja
în 1976, laureatul Nobel 2005 Theodor W. Hänsch a construit
ºi a utilizat un laser cu colorant care producea un tren
periodic de pulsuri de luminã coerente în fazã, fiecare puls
având durata de ordinul picosecundelor (ps): 1 ps = 10-12 s.
Un asemenea tren de pulsuri rezultã din suprapunerea multor
moduri de oscilaþie ale cãror frecvenþe sunt dispuse
echidistant: în scara frecvenþei, el are aspectul dinþilor unui
pieptene (frequency comb). În 1978, Hänsch a mãsurat
despicarea de structurã finã 4d a sodiului, folosind
pieptenele de frecvenþe al laserului ps menþionat mai sus (the
frequency comb of a mode-locked picosecond dye laser).
Specific, au fost mãsurate intervale de frecvenþã de ordinul
1 GHz, cu ajutorul spectroscopiei cu doi fotoni fãrã lãrgire
Doppler (via Doppler-free two-photon spectroscopy).
Totuºi, abia la sfârºitul anilor 1990 s-a produs o nouã

revoluþie în spectroscopia atomicã de precizie. Atunci, durata
pulsurilor coerente în fazã a fost redusã la câteva
femtosecunde (fs): 1 fs = 10-15 s. Asemenea pulsuri sunt
produse de miºcarea du-te-vino a unei minuscule bile de
luminã între douã oglinzi alcãtuind o cavitate laser. Bila de
luminã intensã este creatã prin interferenþa a circa un milion
de moduri longitudinale ale cavitãþii laser care au o relaþie de
fazã bine stabilitã (locked modes). Dupã fiecare cursã a
bilei, o foarte micã fracþiune din lumina ei scapã prin una din
oglinzi, care este parþial transmisivã, sub forma unui puls fs.
Intensitatea bilei de luminã rãmase este însã întreþinutã de
substanþa activã laser, fie ea un colorant organic, fie un
cristal de corindon dopat cu titan (safir). Intervalul dintre
douã pulsuri succesive coincide practic cu perioada de
oscilaþie a bilei de luminã între oglinzi: pentru o cavitate cu
lungimea de circa 1.5 m, el este de zece nanosecunde (ns).
Analizat dupã frecvenþe, trenul periodic de pulsuri fs
coerente în fazã constã dintr-o distribuþie de circa un milion
de linii foarte înguste, extrem de bine separate, ºi riguros
echidistante. Foarte sugestive sunt figura inclusã aici ºi
explicaþia ei, care sunt reproduse din articolul The Nobel
Prize in Physics 2005 · The Royal Swedish Academy of
Sciences · www.kva.se. Spectrul frecvenþelor optice ale
modurilor componente, exprimat prin legea
fn = nfr + fo,
(n = 1,2,3, ..., ≅106),
(1)
are aspectul dinþilor unui pieptene (OFC) sau al gradaþiilor
unei rigle. Echidistanþa fr este egalã cu frecvenþa de
repetare a pulsurilor, iar constanta fo se numeºte frecvenþã
de compensare purtãtor-anvelopã (carrier envelope offset
frequency). În adevãr, frecvenþa fo este proporþionalã cu
creºterea ∆, într-un singur puls, a diferenþei de fazã dintre
oscilaþia câmpului purtãtor al pulsului ºi anvelopa acestuia:

∆
f
(2)
2π r
În esenþã, determinarea unei frecvenþe laser optice fopt
cuprinse în intervalul spectral al unui laser fs revine la
mãsurarea frecvenþei fbeat a bãtãilor rezultate prin interferenþa modului laser cu cel mai apropiat mod din pieptene:
fo = −

Figure 3. Principles of the
frequency comb technique.
The upper part of the diagram
shows schematically how
the laser pulses are created.
The lower, left-hand diagram
shows both the dependence
of the pulses on time, where
each pulse contains only a
few vibrations, and how the
modes are distributed among
different frequencies. The
spectral distribution consists
of a comb of frequencies
whose separation is extremely
well-defined. The zero point of
the spectrum is, however,
unknown and represents a
displacement f0. By means of
non-linear optical techniques
the frequencies of the
spectrum can be doubled, as
shown in the lower, right-hand
diagram. Its lowest frequency
can then be compared with its
original highest frequency and
the displacement f0 can be
determined.
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fopt = fn + fbeat
(3)
În 1999, la Garching, lângã München, Hänsch a utilizat
pieptenele de frecvenþe al unui laser fs, care acoperea un
interval de aproximativ 50 nm din domeniul infraroºu (IR)
apropiat. El a reuºit astfel sã amelioreze cu aproape trei
ordine de mãrime precizia de mãsurare a frecvenþei liniei
spectrale de la 895 nm a atomului de 133Cs. Acest experiment a permis o mai bunã evaluare a constantei de structurã
finã. În plus, grupul lui Hänsch a evidenþiat o extraordinarã
stabilitate relativã a frecvenþei de repetare fr, de ordinul 10-16.
În paralel, echipa de cercetare a lui Hall, la Boulder, a
mãsurat cu mare acurateþe frecvenþele altor tranziþii atomice,
spre exemplu cea a liniei spectrale de la 778 nm a atomului
de 87Rb.
Rãmâneau de rezolvat încã douã probleme importante,
care s-au dovedit a fi legate între ele:
- Lãrgirea OFC, astfel încât sã cuprindã domeniul vizibil;
- Mãsurarea frecvenþei de compensare fo, necesarã
pentru determinarea valorii absolute a unei frecvenþe optice.
În 2000, Hall a reuºit o lãrgire spectralã semnificativã a
OFC prin automodularea unui puls fs într-o aºa-numitã fibrã
de cristal fotonic, în care o parte din substanþã este înlocuitã
prin canale cu aer. Lãrgimea OFC, situat iniþial în IR
apropiat, a fost mãritã de la circa 60 nm la mai mult de
500 nm, acoperind acum aproape întreg domeniul vizibil.
Astfel, întâi Hall ºi apoi Hänsch au realizat piepteni de
frecvenþe atât de largi încât limita frecvenþelor înalte
depãºeºte dublul limitei frecvenþelor joase. În aceºti OFC
mai largi decât o octavã, armonica a doua a unui mod de
joasã frecvenþã fn poate interfera cu un mod de înaltã
frecvenþã f2n, iar frecvenþa bãtãilor rezultate este exact
frecvenþa de compensare fo:
2fn  f2n = fo
(4)
Recent, tehnica OFC a fost extinsã în domeniile
ultravioletului îndepãrtat (VUV) ºi extrem (XUV) devenite
accesibile prin generarea de armonice superioare ale
modurilor din pulsurile fs.
Enumerãm acum unele din perspectivele de viitor ale
metrologiei frecvenþelor optice, unde se poate atinge o
precizie relativã de 10-18. Aceasta va conduce la introducerea unui nou standard de mãsurare a timpului printr-un
ceas atomic optic sau poate chiar funcþionând în domeniul
razelor X. Va fi amelioratã precizia sistemelor de navigaþie
bazate pe sateliþi (GPS = Global Positioning System). Mari
reþele de telescoape spaþiale vor fi mai bine sincronizate. Vor
apãrea progrese ºi în dezvoltarea dispozitivelor spaþiale
destinate efectuãrii unor teste de precizie pentru Relativitatea
generalã, studiului isotropiei spaþiului, precum ºi detectãrii
undelor gravitaþionale.
Mãsurãtori de precizie sunt necesare în studiul relaþiei
materie-antimaterie. De exemplu, datele spectroscopice
fundamentale pentru antihidrogen sunt de interes pentru
descoperirea unor eventuale asimetrii între hidrogen ºi
antihidrogen. De asemenea, este deja în curs studiul unor
eventuale variaþii în timp ale constantelor fundamentale, la
scara Universului, fãrã a se observa deocamdatã nici o
deviere.
În concluzie, spectroscopia laser de înaltã precizie va
fi aplicatã în rezolvarea multor probleme de interes
principial sau practic, dintre care, desigur, unele nu pot fi
anticipate.
Tudor A. Marian
Profesor la Facultatea de Fizicã,
Universitatea din Bucureºti
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Physics Web
Rubricã îngrijitã de Mircea Morariu
Cîmpurile electrice miºcã picãturile mici de apã
De mult timp a devenit un lucru ºtiut cã este bine ca apa sã
fie departe de echipamentul electric, dar cercetãtorii din
Japonia au descoperit un nou efect care sfideazã aceastã
regulã. Masahide Gunji ºi Masao Washizu de la Universitatea
din Tokyo au demonstrat cã cîmpurile electrice pot fi utilizate
pentru a miºca picãturile mici de apã în jurul unei suprafeþe
solide. Realizarea lor ar putea conduce la noi direcþii pentru
a executa experimente chimice mult mai rapid decît este
posibil în prezent (J.Phys. D38,2417)
O nouã exoplanetã sfideazã teoria
A fost descoperitã o nouã planetã care orbiteazã în jurul
unei stele într-un sistem triplu-stelar în constelaþia Cygnus.
Planeta este un aºa-numit Jupiter fierbinte, dar ea este mult
mai aproape de steaua centralã decît au prezis teoriile
curente ale formãrii planetare ( Nature 436,230)
Sistemul solar devine mai mare
Este posibil ca astronomii sã fi descoperit a zecea planetã
din sistemul nostru solar - prima dupã Pluton acum 75 de
ani. 2003 UB313, aºa cum a fost în mod curent denumitã,
este de 97 de ori mai depãrtatã de Soare decît Pãmîntul 
mai mult decît Pluton. Încã rãmîne de vãzut dacã
comunitatea astronomicã va accepta 2003 UB313 ca o
planetã în sine, deoarece mulþi astronomi afirmã cã Pluton
însuºi nu este o planetã în sensul propriu.
Puritatea în favoarea nanotuburilor
Fizicieni din SUA au descoperit o nouã metodã pentru
realizarea circuitelor electronice cu nanotuburi de carbon.
Tehnica include imersiunea pastilelor semiconductoare într-o
soluþie purificatã de nanotuburi, în comparaþie cu metoda
convenþionalã de creºtere a nanotuburilor directpe pastile.
Dispozitivele rezultate sînt mult mai bune decît cele produse
pe alte cãi. (Nature Materials 4,589)
Încã o realizare
Fizicieni din SUA au descoperit o modalitate simplã de a
obþine nanoparticule cu proprietãþi magnetice potenþial utile.
J Ping Liu ºi colegii de la Universitatea Texas din Arlington
au adãugat sare de masã ordinarã la particule de fier-platinã
ºi apoi le-au încãlzit pentru a produce nanoparticule care ar
putea fi utilizate ca elemente de ansamblu pentru medii de
înregistrare magneticã ºi în aplicaþii biomedicale.
Un nou tip de aur
Cercetãtorii din SUA au descoperit un nou aliaj de aur de 18
carate care ar putea înlocui aliajele existente într-o varietate
de aplicaþii din domeniul bijuteriilor, dentar, medical ºi
electronic. Noul aliaj descoperit de cãtre Jan Schroers ºi
colegii sãi de la Institutul de Tehnologie California ºi
Tehnologii Metallichid, de asemenea din California, conþine
aur, cupru ºi siliciu, cantitãþi mai mici de argint ºi paladiu.
(Appl.Phys.Lett. 87, 061912)
Misiunea Cluster face o breºã
Un grup de oameni de ºtiinþã europeni au descoperit un nou
tip de vortexuri în magnetosfera Pamîntului. Vortexurile Alfvén
cu derivã cineticã vizualizate de acest grup mãsoarã zeci de
kilometri ºi au fost descoperite în datele de la misiunea
Cluster. Anul trecut un alt grup a desoperit vortexurile KelvinHelmholtz, care sînt de mai mulþi kilometri, date obþinute de
la aceeaºi misiune. Rezultatele ar putea ajuta la elucidarea
efectelor turbulenþei, atît în plasma din spaþiu, cît ºi în cea din
laborator. (Nature 436, 825)
n
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International Conference
on QCD and Hadronic Physics
Beijing, China, 16-20 June 2005

Seria conferinþelor de varã dedicate fizicii particulelor a
fost deschisã anul acesta de o prestigiousã manifestare
organizatã de Universitatea din Beijing în perioada 16-20
iunie 2005, având ca subiect cromodinamica cuanticã ºi
fizica hadronicã. Conferinþa a avut scopul declarat de a
realiza o trecere în revistã a domeniului, la peste 30 de ani
de la constituirea cromodinamicii cuantice ºi la scurt timp
dupã acordarea premiului Nobel pentru Fizicã pe 2004
principalilor autori ai acestei teorii, Gross, Politzer ºi
Wilczek (vezi Curierul de Fizicã Nr. 52, martie 2005,
pag.18).
Dupã o excelentã perspectivã istoricã (QCD: looking
back and looking forward), prezentatã în deschiderea
conferinþei de T. Appelquist de la Yale University, lucrãrile sau desfãºurat în sesiuni plenare ºi paralele, care au
acoperit practic toate direcþiile actualei teorii a interacþiilor
tari: teorii de câmp efective, simulãri pe latici, structura ºi
spectroscopia hadronilor, fizica mezonilor B, cromodinamica
perturbativã, distribuþii partonice, fizica ionilor grei ºi
tranziþii de fazã QCD.
Teoriile de câmp efective (teoria chiralã de perturbaþie,
teorii efective pentru cuarcii grei, teorii soft coliniare,
cromodinamicã nerelativistã) înlocuiesc lagrangianul QCD
exact prin grade de libertate efective, care exploateazã
simetriile fundamentale ale interacþiilor în domenii specifice.
Comunicãrile prezentate (B. Moussallam, C. Bauer, G.
Bodwin, S. Scherer, R. Lebed, I. Caprini, etc) au ilustrat
puterea de predicþie remarcabilã a acestor metode
neperturbative în diverse sectoare ale QCD.
Simulãrile pe latici reprezintã cea mai riguroasã
abordare neperturbativã a cromodinamicii cuantice. Tehnica
a fost propusã de K. Wilson în 1974 ºi a cunoscut o
dezvoltare spectaculoasã în ultimii ani, datoritã pe de o
parte folosirii unor calculatoare dedicate de mare putere, ºi
pe de altã parte unor idei teoretice ingenioase privind
tratarea fermionilor pe latici ºi extrapolarea chiralã la mase
mici ale cuarcilor. Conferinþa de la Beijing a dedicat un
spaþiu amplu acestui subiect. Prezentãrile unor personalitãþi
marcante în domeniu (A. Kronfeld, J. Negele, H.
Neuberger, A. Ukawa, J. Kuti) au demonstrat cã metoda
simulãrilor pe latici e acum capabilã sã facã predicþii de
mare precizie, lucru imposibil în trecut.
Structura ºi spectroscopia hadronilor constituie un
subiect de mare interes actual, mai ales în urma
descoperirii unor stãri care par a se abate de la regula
standard conform cãreia barionii sunt compuºi din trei
cuarci iar mezonii dintr-un cuarc ºi un anticuarc. Existenþa
unor hadroni exotici, reprezentând fie stãri gluonice pure
(gluonium), fie stãri hibride cuarc-gluon, e greu de
dovedit experimental. Recent, câteva experimente au
raportat existenþa unor rezonanþe înguste, care pot fi
interpretate fie ca stãri multi-cuarc (tetracuarci sau
pentacuarci), fie ca molecule formate din hadroni uºori.
Statutul faimosului pentacuarc Q(1540), care nu a fost
regãsit în experimente dedicate cu statisticã mare, a fost
discutat în detaliu de T. Nakano. Alte progrese recente în
domeniu au fost prezentate de E. Klempt, S. Jin. M
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Pennington ºi alþii. Spectroscopia hadronilor de mase joase
ºi intermediare e un subiect familiar la Beijing, unde o largã
colaborare internaþionalã efectueazã experimente de mare
acurateþe cu spectrometrul BES la acceleratorul BEPC
(Beijing Electron Positron Collider).
Cromodinamica cuanticã joacã un rol crucial în
interpretarea rezultatelor de la fabricile de mezoni B, care
au ca scop mãsurarea violãrii simetriei CP în Modelul
Standard. Diverse metode de includere a efectelor
interacþiilor tari în dezintegrãrile slabe ale mezonilor B au
fost discutate, între alþii, de D. Barnard, M. Beneke, C.
Bauer, R. Fleischer ºi D. S. Du.
Tratarea perturbativã a cromodinamicii cuantice, bazatã
pe libertatea asimptoticã, rãmâne principala legaturã
cantitativã cu experimentul în procese hard (cu transfer
mare de impuls). În ultimii ani domeniul a înregistrat mari
progrese, concretizate în calculul funcþiei beta a grupului de
renormare ºi al corecþiilor radiative QCD pentru multe
procese (inclusiv producerea bosonului Higgs la LHC) în
ordine superioare de perturbaþie (NLO ºi NNLO). La
Beijing, cromodinamica perturbativã a fost discutatã, între
alþii, de S. Brodsky, B. Kniehl, D. Soper ºi C.S. Li.
Rezultatele recente privind determinarea funcþiilor de
distribuþie partonice, care permit calculul secþiunilor
hadronice pe baza formulei de factorizare, au fost trecute în
revista de S. Forte, J. Bartels ºi A. Schaefer. În acest
domeniu principalele progrese privesc înþelegerea mai
bunã a funcþiilor de distribuþie la valori mici ale fracþiunii de
impuls longitudinal al partonilor (low-x physics), precum
ºi definirea funcþiilor de distribuþie generalizate, care
depind explicit de impulsul tranversal al partonilor.
Întelegerea mecanismului de confinare a avansat mult
în ultimii ani datoritã simulãrilor pe latici la densitãþi ºi
temperaturi finite, dupã cum au indicat prezentãrile fãcute
de H. Satz, T. Hatsuda, S. Aoki ºi J. Kuti. Aceasta a
permis ºi studiul tranziþiei de fazã care conduce la
deconfinarea culorii ºi la restaurarea simetriei chirale la
temperaturi înalte. Rezultatele experimentale de la RHIC
privind descoperirea plasmei cuarc-gluonice în ciocniri de
ioni grei au fost trecute în revistã de J. W. Qiu ºi X. N.
Wang. Efectul cel mai interesant observat experimental
este absorbþia unui jet în ciocniri centrale Au-Au, ca probã
pentru formarea unei regiuni de materie fierbinte de mare
densitate. Posibilitatea formãrii unei noi stãri a materiei,
color glass condensate, ca limitã coerentã a QCD la
energii mari, a fost discutatã de L. McLerran.
În ansamblu, aºa cum a subliniat în final G. Altarelli de
la CERN, conferinþa a confirmat faptul cã cromodinamica
cuanticã este în momentul de faþã o teorie puternicã, cu
numeroase ramuri în plinã înflorire. Conþinutul fizic al QCD
este extrem de vast, ºi cunoaºterea, în special în domeniul
neperturbativ, este încã limitatã. Dar toate predicþiile QCD
formulate pânã în prezent sunt în bunã concordanþã cu
rezultatele experimentale, iar progresele, atât în domeniul
experimentelor (la HERA, Tevatron, RHIC, LHC ), cât ºi
din partea teoriei, continuã într-un ritm susþinut.
Irinel Caprini
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Simpozionul Internaþional
Low-x Physics
Sinaia, 29 iunie2 iulie 2005

În cadrul manifestãrilor organizate în România în Anul
Mondial al Fizicii 2005 s-a înscris ºi o interesantã reuniune
internaþionalã de fizica particulelor, care a avut loc la Sinaia
în perioada 29 iunie2 iulie 2005. Conferinþa a fost
organizatã de Institutul Naþional de Fizicã ºi Inginerie
Nuclearã  Horia Hulubei (organizatori Irinel Caprini ºi
Sabin Stoica), în colaborare cu CEA-Saclay (Franþa), cu
suport din partea MEdC ºi a programului ECONET al
Ministerului de Externe al Franþei.
Manifestarea a permis integrarea României în circuitul
unui eveniment ºtiinþific internaþional de înalt nivel, care are
loc în diverse þãri prin rotaþie (precedentele reuniuni au avut
loc la Praga, Antwerpen, Cracovia, Oxford, etc). În cadrul
manifestãrii s-au prezentat cele mai noi rezultate,
experimentale ºi teoretice, privind structura protonului ºi
fenomenele specifice care apar la valori mici ale variabilei
Bjorken x, care descrie fracþiunea din impulsul longitudinal
al hadronului preluatã de partoni (cuarci ºi gluoni). În
aceastã limitã, teoria perturbaþiilor a cromodinamicii
cuantice (QCD) nu mai este aplicabilã, ºi sunt necesare
metode neperturbative.
Conferinþa a fost structuratã pe cinci sesiuni plenare:
fenomene de saturaþie la impulsuri mici ale gluonilor, funcþii
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de distribuþie partonice, producere de jeturi hadronice,
difracþie la energii înalte ºi împrãºtiere Compton cu fotoni
virtuali. Fiecare sesiune a cuprins lecþii invitate, comunicãri
orale ºi o sesiune de discuþii. Prezentãrile experimentale
au fost fãcute de raportori oficiali de la cele mai importante
experimente de fizica energiilor înalte din lume: D0, CDF ºi
NuTev de la acceleratorul Tevatron (Fermilab, SUA), H1 ºi
ZEUS de la acceleratorul HERA (DESY-Hamburg,
Germania), RHIC (Brookhaven, SUA), precum ºi de la
douã experimente în construcþie la LHC (CERN). În
domeniul teoretic conferinþa a beneficiat de participarea
unor personalitãþi de prestigiu: I. Balitsky (SUA), J.P.
Blaizot (Franþa), K. Golec-Biernat (Polonia), E. Iancu
(Franþa), E. Levin (Israel), L. Lipatov (Rusia), U. Maor
(Israel), L. McLerran (SUA), R. Peschanski (Franþa), D.
Ross (Anglia), G. Shaw (Anglia).
Din partea României la manifestare au participat
teoreticieni ºi experimentatori din domeniul particulelor din
IFIN-HH ºi ISS. Manifestarea a fost deosebit de utilã pentru
fizicienii români implicaþi în experimentele ATLAS ºi LHCb
din programul LHC de la CERN.
Irinel Caprini

Carpathian Summer School of Physics 2005
Exotic Nuclei and Nuclear/Particle Astrophysics
Mamaia,Constanþa, 13 - 24 iunie 2005

Între 13 ºi 24 iunie 2005 s-au desfãºurat la Mamaia
lucrãrile ºcolii de varã de fizicã nuclearã. Denumitã
Carpathian Summer School of Physics 2005 (CSSP05), a
avut titlul Exotic Nuclei and Nuclear/Particle Astrophysics.
Reia tradiþia atât de bogatã a ºcolilor internaþionale de varã
desfãºurate pânã acum la Predeal ºi Poaina Braºov,
tradiþie frântã cumva dupã ultima ediþie din 2000. Aceasta
este, dupã unele opinii, a XX-a ediþie. Atât în opinia
noastrã, a organizatorilor, cât ºi judecând dupã repetatele
aprecieri superlative ale participanþilor, ºcoala a fost un
mare succes. În primul rând de participare: au rãspuns
chemãrilor adresate de un Comitet de Organizare mixt
româno-american peste 50 de profesori invitaþi ºi un
numãr ºi mai mare de studenþi. Lista de participanþi
cuprinde peste 120 de nume, de pe 5 continente ! Fãrã ca
noi, organizatorii, sã ne fi propus în mod special sã avem
o reprezentare a fiecãrui continent. Chiar dacã nu toþi au
putut rãmâne întreaga perioadã, la maximul de participare
am avut peste 80 de persoane prezente. Ca organizator
din afarã de data asta, am avut tot timpul o strângere de
inimã în ce priveºte numãrul de participanþi români ºi mai
ales de participanþi tineri. Am fost plãcut surprins sã vãd
numãrul mare de participanþi tineri ºi români, un lucru
foarte pozitiv ºi un semn cã IFIN a fãcut eforturi deosebite
pentru a asigura sau uºura financiar participarea a ceea ce
este în fapt viitorul sãu, la aceastã manifestare ºtiinþificã.
Pentru asta, conducerea IFIN, dr. N.V. Zamfir în primul rând,
ºefii de secþii ºi de contracte, trebuie felicitaþi. În al doilea
Curierul de Fizicã / nr. 54 / Decembrie 2005

rând a fost un success de plasare: atât alegerea Mamaiei,
cât ºi a hotelului Savoy ca loc de desfãºurare s-au dovedit
foarte inspirate. Toþi participanþii strãini, fãrã excepþie, au
admirat locaþia ºi condiþiile foarte bune de la locul
conferinþei. A fost un prilej excelent de reclamã pentru loc
ºi pentru România în general, la un moment în care
ambele au nevoie de ea. În al treilea rând, ºi nu în ordinea
importanþei, a fost un succes din punctul de vedere al
calitãþii ºtiinþifice a lecþiilor ºi contribuþiilor prezentate, a
echilibrului între subiectele prezentate ºi a grupãrii lor în
program, þinând seama de caracterul tradiþional mixt de
ºcoalã-conferinþã. Toþi participanþii au exprimat aceastã
apreciere, de la cei cu mare experienþã, pânã la proaspeþii
studenþi. Mã abþin de la a menþiona cele mai reuºite lecþii,
ar fi prea multe.
Într-un al patrulea rând, de un succes deosebit s-a
bucurat programul extracuricular, simplu ºi echilibrat,
oferit participanþilor. Excursia din Delta Dunãrii, sâmbãtã
18 iunie, a fost folositã de mine în perioada pregãtirii ºcolii
pentru a atrage (dacã mai era nevoie) prezenþa multor
participanþi. Realitatea care li s-a înfãþiºat tuturor a depãºit
însã cu mult tot ce se aºteptau, fãrã excepþie toþi
participanþii strãini au fost ºocaþi de frumuseþea ºi mãrimea
Deltei, de diversitatea ei. Nu ºtiau cã Europa poate avea
aºa ceva ! Dupã aceastã excursie, Delta ºi România au
mai mulþi prieteni, informaþi, în organismele europene ºi
ºtiinþifice ! ªi dacã vremea în general nu ne-a ajutat pe
continuare în pag. 14 Ü
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ªcoala de Varã DAAD
Trends in Contemporary Optics
Sinaia, 25 septembrie - 8 octombrie 2005

În perioada 25 septembrie - 8 octombrie 2005 s-au
desfãºurat la Sinaia cursurile ªcolii de Varã DAAD Trends
in Contemporary Optics, organizatã sub auspiciile
Facultãþii de Fizicã a Universitãþii din Bucureºti (Prof. dr.
Tiberiu Tudor, Co-Director al ªcolii DAAD), Institutului de
Fizicã ºi Inginerie Nuclearã IFIN-HH (Prof. dr. Dumitru
Mihalache) ºi Academiei Române (Prof. dr. Valentin I. Vlad).
Cheltuielile ocazionate de desfãºurarea acestei ºcoli au fost
suportate integral de DAAD (German Academic Exchange
Office), Bonn, ca urmare a acceptãrii finanþãrii unui proiect
înaintat la DAAD, Bonn, de cãtre Prof. dr. Falk Lederer de
la Universitatea din Jena (Director al ªcolii DAAD) ºi Prof.
dr. Dumitru Mihalache (Grupul de Fotonicã din
Departamentul de Fizicã Teoreticã, IFIN-HH).
Cursurile ªcolii de varã þinute de specialiºti de talie
internaþionalã din Germania ºi România având rezultate
originale în domeniul Opticii ºi Fotonicii publicate în reviste
cu factori de impact foarte mari (Nature, Progress in
Optics, Physics Reports, Physical Review Letters, Applied
Physics Letters, Optics Letters, Optics Express, Journal of
the Optical Society of America A, B, Physical Review A, B,
E, etc.) pentru un numãr de 20 de tineri studenþi,
masteranzi ºi doctoranzi români de la Universitãþi ºi
Institute de Cercetare de profil din Bucureºti ºi din þarã
selectionaþi pe bazã de competiþie, au fost concentrate pe
unele tendinþe actuale ale Opticii ºi Fotonicii: componente
microoptice, microfotonicã ºi nanofotonicã, microlaseri,
reþele neuronale în opticã, solitoni optici, transmisia ºi
prelucrarea complet opticã a informaþiei, optica cuanticã ºi
informaþie cuanticã. Prof. dr. Ulf Peschel (Univ. din Jena ºi
Univ. Regensburg) a deschis cursurile ªcolii DAAD cu lecþii
privind conceptele de bazã ale opticii ºi fotonicii moderne.
În continuarea acestor lecþii introductive, Dr. Carsten
Rockstuhl de la Universitatea din Jena a familiarizat
cursanþii cu metodele numerice folosite curent în opticã ºi
fotonicã, în particular metode cu diferenþe finite de tipul
finite difference time domain folosite în studiul cristalelor
fotonice. De asemenea, s-a ilustrat versatilitatea softwareului comercial MATLAB în studiul diferitelor fenomene
optice. Prof. dr. Tiberiu Tudor a prezentat teoria modernã a
polarizãrii optice folosind bagajul de cunoºtinþe din
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mecanica cuanticã. De asemenea, Prof. dr. Ulf Peschel a
prezentat unele elemente de opticã a sistemelor discrete,
un domeniu foarte fecund din punct de vedere al
rezultatelor noi ºi spectaculoase obþinute în anii din urmã.
Problemelor aplicative ºi tehologice ale opticii ºi
fotonicii moderne le-au fost dedicate o serie de lecþii
prezentate de specialiºti germani având un înalt prestigiu
pe plan mondial: Johann-Peter Reithmaier (Univ. Wurzburg
ºi Univ. Kassel), lecþii privind componentele
optoelectronice, în particular laserii cu puncte cuantice
(quantum dot lasers), Prof. dr. Ernst-Bernhard Kley (Univ.
Jena), lecþii privind microfabricarea componentelor
microoptice, Prof. Roland Schiek, lecþii privind componente
ºi dispozitive pentru procesarea complet opticã a
informaþiei. De un interes deosebit s-a bucurat prezentarea
facutã de dr. Udo Truschel (DOOS, Germany) în legãturã
cu posibilitatea folosirii reþelelor neuronale în optica
modernã. Cercetãrile recente în domeniul cristalelor
fotonice care sunt de mare importanþã tehnologicã pentru
realizarea dispozitivelor fotonice de prelucrare complet
opticã a informaþiei au fost prezentate în detaliu de Prof. dr.
Falk Lederer. Prezentarea rezultatelor recente în domeniul
solitonilor optici (spaþiali, temporali, spaþiotemporali) s-a
fãcut într-o serie de lecþii susþinute de Prof. dr. Falk Lederer
(solitoni temporali în fibre optice, solitoni spaþiali în sisteme
discrete), Prof. dr. Roland Schiek (solitoni spaþiali în cristale
cu neliniaritãþi optice pãtratice), Prof. dr. Valentin Vlad
(solitoni spaþiali în medii fotorefractive), Prof. dr. Dumitru
Mihalache (solitoni spaþiotemporali). La finalul ªcolii, dr.
Christine Silberhorn de la Univ. Erlangen a prezentat câteva
lecþii introductive într-un domeniu foarte la modã în ultimii
ani, cel al opticii cuantice. S-au prezentat în detaliu
conceptele de bazã în domeniul informaþiei cuantice ºi
comunicaþiei cuantice, având în vedere posibilitatea ilustrãrii
acestor concepte în cadrul experimentelor de opticã
cuanticã.
Concluzionând, putem spune cã la reuºita ªcolii DAAD
de la Sinaia au contribuit în egalã masurã atât nivelul înalt
de profesionalism al profesorilor invitaþi cât ºi tinerii
cursanþi care s-au dovedit interesaþi de progresele
spectaculoase din ultimii ani ale Opticii ºi Fotonicii.
Dumitru Mihalache

Ü continuare din pag. 13
parcursul ºcolii, în acea zi a fost superbã. La fel de
apreciatã a fost seara de galã din final, desfãºuratã în
cadrul unui adevãrat festival folcloric ºi culinar, o nuntã
româneascã.
Þinem sã mulþumim sponsorilor evenimentului, în
primul rând celui major UNESCO-ROSTE, biroul din
Veneþia, dar ºi celor care au participat cu sume mai
modeste: MEdC, Orange-România, Universitatea Ovidius.
Fãrã ei eforturile noastre de a avea mulþi participanþi tineri
ar fi fost mult mai puþin fructuoase. Participanþii au exprimat
deasemeni aprecieri ºi mulþumiri cãtre noi, organizatorii: dr.
S. Stoica cu echipa de secretare tehnice ºi financiare din
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IFIN (Aurora ºi Sanda), dr. R.E. Tribble, eu ºi dr. G.
Tãbãcaru (Texas A&M University), dr. Mihai Horoi (Central
Michigan Univ) ºi nu ezit sã o spun, cãci am simtit cã a
iesit bine ! Nu în ultimã mãsurã, doi ºoferi din IFIN au
asigurat transportul Otopeni-Mamaia ºi retur, salvând
situaþia pe timpul grevei CFR.
Închei cu exprimarea speranþei cã nu va trebui sã
aºteptãm 5 ani pânã la urmãtoarea ediþie ºi cã numele
Carpaþilor ºi al Mamaiei va rãmâne înscris pe lista
manifestãrilor ºtiinþifice internaþionale de prestigiu.
Livius Trache
Secretar ºtiinþific CSSP05
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Se dore[te reforma `n cercetarea [tiin]ific\
din Rom^nia ?
Pentru a discuta despre reforma în cercetarea româneascã voi identifica o serie de teme care ar trebui mai bine
precizate. Fãrã pretenþia de a epuiza subiectul, cred cã
aceste teme sînt urmãtoarele: ce putem cere de la clasa
politicã, ce propun cercetãtorii înºiºi (în mãsura în care pot
sã vorbescã cu o singurã voce), ce putem cere de la
comunitatea europeanã ºi ce putem cere de la media.
1. Ce putem cere de la politicieni
De obicei discuþiile despre starea cercetãrii ºtiinþifice se
blocheazã deoarece cea mai frecventã cerinþã este sã se
dea mai mulþi bani. Imediat politicenii argumenteazã (mai
mult sau mai puþin sincer) cã nu sînt bani. Se invocã imediat
exisenþa ºcolilor care stau sã se dãrîme, spitalele în care
trebuie sã vii cu aspirina de acasã, etc. Mã gîndesc totuºi cã
un politician care deconteazã facturi de cîteva sute de mii de
euro pe an nu ar avea cãderea moralã sã invoce un astfel de
argument (ca ºi partidul care l-a fãcut om).
Punctul meu de vedere este cã NU trebuie sã se cearã
mai mulþi bani de la guvern, ci sã se lupte pentru a stãvili
risipirea fondurilor existente. Se poate demonstra relativ uºor
cã multe dintre fondurile destinate cercetãrii sînt alocate fãrã
transparenþa cuvenitã unor proiecte pseudo-ºtiinþifice ºi unui
aparat birocratic excedentar.
Sã încercãm sã lãmurim ºi în ce mãsurã putem considera cã un guvern face reformã într-un mod autentic. Cred
cã putem gãsi un criteriu la îndemîna oricui: fiecare dintre noi
poate constata dacã în propriul domeniu de competenþã
reforma este autenticã. Este foarte dificil de acceptat cã
peste tot se face reformã cu excepþia propriului domeniului
de interes. (Din nefericire, fosta guvernare CDR a abuzat de
acest tip de argument). Chiar dacã lucrurile ar sta aºa,
atunci miniºtii autentic reformiºti ar trebui sã realizeze cã
eforturile lor devin mai puþin credibile datoritã unor colegi de
guvern care s-au hotãrît sã ducã o viaþã comodã, fãrã a
zdruncina prea mult mafiile pe care le-au moºtenit. În condiþiile specifice ale României cred cã mai putem avansa un
criteriu al reformei autentice ºi anume reacþia opoziþiei. Deºi
nu sînt specialist în probleme juridice, atacurile furibunde
împotriva dnei ministru Monica Macovei mã fac sã cred cã
domnia sa chiar încearcã sã dizloce sistemul mafiot pe care
l-a gãsit atît de bine pus la punct de vechea guvernare.
Am mai spus în repetate rînduri în CdF cã în România a
existat o parte a intelectualitãþii autohtone, provenind cu precãdere, din disciplinele exacte (matematicã, fizicã, chimie,
biologie, unele ºtiinþe inginereºti, etc.) care a reuºit sã pãstreze standarde ºtiinþifice onorabile chiar ºi în vechiul regim.
Aceste discipline nu erau supuse unui control ideologic strict
(în afara unor aberaþii care cereau tuturor cercetãtorilor sã
participe activ la dezvoltarea economiei, minimizîndu-se unul
din cele mai performante sectoare ale cercetãrii româneºti ºi
anume cercetarea fundamentalã) aºa cã s-au putut publica
articole în reviste de circulaþie internaþionalã ºi înainte de
1989. Din acest motiv exista în acel moment un grup de
cercetãtori de cca. 2000 de persoane care aveau CV-uri
absolut similare cu cele ale colegilor lor din apus. Din pãcate
acest grup scade numeric, pe de o parte prin ieºiri din
sistemul academic (pensionãri, emigraþie, etc.) ºi pe de altã
parte prin lipsa unei politici coerente de atragere a tinerilor
dotaþi (care preferã în majoritate sã îºi încerce norocul pe
alte meleaguri). Totuºi acest grup este încã suficient de
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semnificativ pentru a putea contribui la relansarea cercetãrii
româneºti.
2. Ce pot propune cercetãtorii
Mai întîi sã reamintim pe scurt cîteva probleme ale
sistemului academic românesc.
Voi începe cu învaþãmîntul superior. Încercãrile de
reformã autenticã, cum a fost reforma învãþãmîntului începutã
de dl Andrei Marga, au fost influenþate prea mult de diverse
consideraþii de naturã pedagogicã. În schimb nimeni nu a
avertizat asupra imensei risipe de fonduri alocate unui
învãþãmînt neperformant. ªtim cu toþii ce ºoc a produs primul
bacalaureat corect organizat (la care nu s-a putut copia) ºi
care a arãtat cã aproape jumãtate din elevi au tocat de
pomanã banii statului în cei patru ani de liceu. Din cîte ºtiu
existã la ora actualã mai multe universitãþi de stat decît
judeþe (la care se adaugã ºi puzderia de universitãþi particulare). Nu am nici un dubiu cã un examen de tipul bacalaureatului organizat de dl. Marga, dar cu absolvenþii acestui
sistem de învãþãmint superior hipertrofiat, ar conduce la
aceeaºi concluzie: bugetul a fost irosit pe studenþi care nu
au habar de materia din programa facultãþii pe care cu onor
au absolvit-o. Asupra puþinelor cadre didactice care produc
ºi rezultate ºtiinþifice autentice se exercitã o presiune constantã pentru coborîrea standardelor la examene, tolerarea
copiatului, etc. pe principiul cã fãrã mulþi studenþi se pierd
normele didactice. Mai mult, existã la ora actualã o adevãratã industrie de produs doctori în ºtiinþe pentru care standardele sînt la fel de precare iar plagiatul nu mai consituie o
problemã de conºtiinþã. Cum îºi poate imagina cineva cã se
poate face reformã fãrã a stopa acestã risipã ºi fãrã a
restabili o corelaþie între diversele diplome ºi competenþa
autenticã ?
În ceea ce priveºte cercetarea ºtiinþificã, toþi miniºtrii de
resort de dupã 1989 au încercat sã acrediteze ideea cã în
apus cercetarea fundamentalã se face numai în universitãþi,
de aici decurgînd cã structuri de tipul Institutelor Naþionale
din cadrul Ministerului Educaþiei ºi Cercetãrii (MEdC) sau
Academiei Române (AR) ar fi niºte moºteniri ale trecutului de
tip sovietic. Acestã premizã este complet falsã ºi poate fi
demontatã uºor studiind sistemele academice din Italia,
Germania, etc. Singurul scop al acestei pseudo-alinieri la
modelele europene a fost de a justifica fonduri nejustificat de
mari pentru sistemul hipertrofiat al Universitãþilor.
Finanþarea cercetãrii în cadrul MEdC se face în momentul de faþã dupã un sistem original (în sensul rãu al
cuvîntului) prin programe de tip CERES, RELANSIN,
NUCLEU, etc. Acest mod s-a dovedit inflexibil, birocratizat ºi
împovãrãtor pentru cercetarea propriu zisã: a) O serie de
condiþii restrictive asupra modului de cheltuire a fondurilor
anuleazã practic independenþa de acþiune a directorilor de
proiecte. b) Proporþiile birocratizãrii pot fi cu uºurinþã deduse
dintr-un exemplu foarte simplu: un departament de dimensiuni medii (cca. 40 de persoane) trebuie sã producã
anual peste 7000 de pagini sub forma unor rapoarte, procese verbale, centralizatoare, a cãror certificare se face cu
ajutorul a peste 5000 de semnãturi ! c) Modul de finanþare
este împovãrãtor pentru cercetarea propriu zisã deoarece o
parte din fondurile obþinute în urma acestor competiþii nu
este destinatã direct activitãþii de cercetare, ci pentru plata
de utilitãþi (gaz, luminã, energie) ºi remunerarea aparatului
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birocratic, funcþionarea bibliotecilor de specialitate, accesul
la internet, etc. c) Lipsa de transparenþã a modului de
cheltuire a fondurilor - în general mai mult de 45% din
sumele totale alocate - face posibilã risipirea acestora ºi
chiar deturnarea lor în interesul celor care le manevreazã ºi
nu sînt implicaþi propriu zis în cercetare. d) În fine, nepublicarea sumelor cerute de executanþii proiectelor cîstigãtoare,
de evaluatorii acestora ºi a sumelor alocate în final, nu fac
decît sã dovedeascã dorinþa de a menþine un control nejustificat asupra sumelor derulate în cadrul acestor programe
pentru satisfacerea unor interese obscure.
Experienþa a arãtat cã acest mod de alocare a fondurilor
conduce la finanþarea unor proiecte de pseudo-ºtiinþã, a
unora care nu dovedesc impactul economic clamat, sau
chiar a unor proiecte cu autori aflaþi în conflict de interese cu
poziþia administrativã pe care o deþin.
Dupã cum se constatã din cele de mai sus existã douã
obstacole: a) de naturã birocraticã; b) existenþa unor
standarde ºtiinþifice precare.
Voi porni de la observaþia cã în UE ºi SUA personalul cu
putere de decizie din sistemul academic (în cazul nostru
MEdC) este format din cercetãtori care au avut o carierã
ºtiinþificã onorabilã ºi care preferã ca la un moment dat sã
se ocupe de politica ºtiinþei. Pregãtirea lor anterioarã le asigurã un simþ al valorii. Personalul cu pregãtire managerialã
are de regulã un rol subordonat ºi anume de a executa din
punct de vedere tehnic deciziile de naturã ºtiinþificã luate de
cei calificaþi în domeniu. O pregãtire în management
ºtiinþific nu este suficientã pentru luarea unor astfel de
decizii. Multe erori ale sistemului academic românesc se
datoreazã influenþei disproporþionate pe care o au astfel de
manageri ºtiinþifici care nu au de fapt o pregãtire ºtiinþificã
adecvatã (un doctorat de prestigiu bazat pe lucrãri publicate
în reviste de circulaþie internaþionalã, etc.)
În ceea ce priveºte standardele ºtiinþifice, putem
constata cã deºi MEdC are la dispoziþie toatã informaþia
relevantã (inclusiv baza de date ISI) folosirea acestor date
(sau implementarea dacã se preferã un limbaj mai
european) lipseºte. A trebuit ca o organizaþie neguvernamentalã (Ad-Astra) sã facã o astfel de analizã dar din cîte
am aflat, atunci cînd fostul ministru Miclea a propus ca
finanþarea sã se facã þinînd seama de aceastã analizã, a fost
întîmpinat cu un cor de proteste din partea unor persoane cu
pretenþii de reformiºti ºi cu influenþã în media.
S-ar putea argumenta cã diversele organizaþii profesionale nu sînt pregãtite sã propunã criterii de evaluare care sã
ne apropie de standardele occidentale. Voi exemplifica
comparînd cu lumea literaþilor. Din cîte ºtiu pentru a deveni
membru al Uniunii Scriitorilor orice candidat trebuie sã
dovedeascã cã are publicate trei cãrþi precum ºi trei cronici
favorabile într-unul din sãptãmînalele de prestigiu. Chiar ºi
aºa sînt voci care spun cã s-a intrat prea uºor în US. Prin
comparaþie nu cred cã Societatea Românã de Fizicã are
astfel de grile la intrare. (În parantezã fie spus, cu cîþiva ani
în urmã redacþia CdF a fost aspru dojenitã de diverºi colegi
pentru publicarea unor articole cam extravagante despre
teoria relativitãþii. Mã întreb ce se va întîmpla dacã mîine
autorul acelor articole îºi exprimã dorinþa sã devinã membru
al SRF: existã vreo prevedere statutarã care sã previnã
admiterea sa ?) Ce vreau sã subliniez este cã fãrã ca
propria noastrã comunitate sã se preocupe de impunerea
unor standarde de onorabilitate ºtiinþificã nu putem spera ca
cineva din exterior sã vinã ºi se le impunã.
Cred cã o selecþie atentã a personalului din sistemul
academic precum ºi simplificare radicalã a sistemului de
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finanþare ºi evaluare a activitãþii de cercetare ar rezolva
multe dintre probleme ºi ar permite relansarea activitãþii de
cercetare într-un viitor mai prosper.
Îmi permit sã mai reamintesc o serie de propuneri care
au mai apãrut în CdF ºi care ar merge în aceastã direcþie:
a) Apartenenþa unui cercetãtor sau a unui laborator la
sistemul de cercetare fundamentalã trebuie doveditã prin
evaluãri periodice, prin cercetarea fundamentalã înþelegînd
cea de naturã teoreticã, experimentalã sau cercetarea
aplicativã de vîrf (applied science). b) Evaluãrile trebuie sã
þinã seama numai de criteriile internaþionale ale comunitãþii
ºtiinþifice (lucrãri publicate în reviste de circulaþie internaþionale, citãri în astfel de reviste, colaborãri internaþionale de
prestigiu, participãri la conferinþe ºi congrese internaþionale,
etc.) c) Este extrem de important ca panel-urile de evaluatori sã cuprindã cît mai mulþi experþi din UE ºi SUA. Colaborarea unor astfel de experþi poate fi solicitatã pe bazã de
voluntariat (dupã modelul referenþilor anonimi ai revistelor de
prestigiu). Numai în acest mod se pot elimina suspiciunile
de incorectitudine ale evaluãrilor interne. Aceste evaluãri
trebuie suplimentate cu analize de tip scientometric.
d) Singura obligaþie a cercetãtorilor ar trebui sã fie prezentarea unui raport anual detaliat cu rezultatele obþinute. Aceste
rapoarte individuale trebuie apoi sintetizate în rapoarte
departamentale ºi în sfîrºit în rapoarte de institute. (Menþionez cã în institute de prestigiu cum ar fi Institutul de Fizicã ºi
Inginerie Nuclearã - Horia Hulubei aceste rapoarte apar
deja de cîþiva ani). Aceste rapoarte trebuie supuse evaluãrii
ºtiinþifice a comisiilor de experþi (cu participare internaþionalã). e) În caz de evaluare pozitivã a unui departament,
laborator, etc. ordonatorul de credit (în speþã MEdC) trebuie
sã îºi asume obligativitatea finanþãrii de bazã (plata facilitãþilor: energie electricã, apã, gaze, telefon, internet, consumabile, achiziþionarea de cãrþi ºi reviste, plata aparatului
administrativ, etc.) precum ºi asigurarea unui salariu minim
care poate depinde de evaluarea respectivului departament,
laborator, etc. f) Evaluãrile individuale în vederea unor finanþãri suplimentare din contracte de cercetare ºi granturi pot fi
folosite atît pentru salarii suplimentare, cît ºi pentru participarea la diverse activitãþi ºtiinþifice (colaborãri internaþionale,
deplasãri la congrese ºi conferinþe, achiziþionare de aparaturã, etc.). g) Cercetarea cu impact economic trebuie supusã
unui regim special ºi anume existenþa unor beneficiari din
economia realã dispuºi sã investeascã în respectivele proiecte. Nu este admisibil sã se finanþeze majoritar de la buget
cercetãri care pretind cã au impact economic dar nu pot
dovedi acest lucru. h) Participãrile la colaborãrile internaþionale de prestigiu de tip CERN, trebuie supuse unor evaluãri
separate care sã þinã seama atît de competenþa internã în
domeniu cît ºi de efectul asupra sistemului academic
românesc, asupra prestigiului þãrii, etc. Acelaºi lucru trebuie
sã fie valabil ºi pentru achiziþionarea ºi exploatarea unor
facilitãþi experimentale costisitoare.
Aº atrage atenþia cititorilor CdF asupra unei scrisori
redactate de directorii institutelor din sistemul IFA ºi adresatã
conducerii MEdC în care se pot gãsi multe din ideile de mai
sus (vezi pagina de web a IFIN).
3. Ce putem aºtepta de la Uniunea
Europeanã ºi de la media
Mi-ar fãcea plãcere sã putem rezolva mãcar o parte din
problemele de mai sus prin forþe interne de tipul coaliþiei
pentru o guvernare curatã. În fond, cine nu respectã niºte
standarde profesionale nu respectã implicit nici standardele
etice. De asemenea nu trebuie uitat cã diverºii experþi de
prin ministere provin din acest sistem academic cu
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standarde precare. Aºa încît cred cã viitoarea Coaliþie
pentru o guvernare curatã trebuie sã îºi propunã atît
expunerea publicã a eventualelor afacerilor necurate ale
actualilor guvernanþi, dar ºi impostura din viaþa academicã.
De exemplu, o guvernare curatã trebuie sã insiste ca în
consiliile de specialiºti ai Ministerului Educaþie ºi Cercetãrii,
Academiei, etc. sã aparã doar cercetãtori cu CV-uri comparabile cu cele ale colegilor din apus iar reforma sã fie
implementatã de aceºtia ºi nu de diverºi specialiºti în
management ai ministerului (mult plimbaþi în strãinãtate pe
banii þãrii la diverse specializãri, training-uri, etc.) Pentru ca
aceastã soluþie sã fie viabilã comunitatea noastrã ar trebui sã
aibã un puternic suport media ceea ce nu este uºor de
realizat. ªtim cu toþii ce rar ºi greu se publicã (chiar în ziare
ºi sãptãmînale respectabile) articole dedicate cercetãrii
ºtiinþifice. Cred cã o parte din problemã este datoratã ºi unei
aparente falii dintre comunitatea cercetãtorilor din ºtiinþele
dure ºi cei din disciplinele socio-umane. Aceºtia din urmã
au fost mult mai afectaþi de controlul ideologic al vechiului
regim iar acomodarea la standardele ºtiinþifice internaþionale
pare mult mai stranie ºi trezeºte mult mai multã emoþie decît
în fizicã spre exemplu (unde entuziasmul este departe de a
fi unanim, dar mãcar existã). Am citit recent declaraþia nonºalantã a decanului ASE apropo de clasificarea universitãþilor
româneºti fãcutã de asociaþia Ad-Astra. Domnia sa declara
cã economiºtii nu au articole publicate în revistele din fluxul
principal pur ºi simplu pentru cã nu ºi-au propus asta ! (No
comments).
Existã de asemenea multe persoane influente în media
care deºi sînt persoane absolut onorabile din punct de
vedere etic, au o vastã culturã generalã ºi un cert farmec, nu
au o operã ºtiinþificã în sensul în care îl înþelegem noi;
validarea de cãtre o piaþã de idei internaþionalã  cum ar fi
criteriile de tip ISI  este privitã cu o oarecare reticenþã.
(Filozoful M. Flonta atrãgea atenþia asupra acestei stãri de
fapt într-un recent interviu publicat în revista Observator
Cultural.) Nu trebuie sã ne aºteptãm ca aceste persoane sã
lupte pentru cauza noastrã. În cel mai bun caz vom avea
parte de o neutralitate binevoitoare. De aceea este important
ca propria noastrã comunitate sã se organizeze impunînd

standarde minimale, propunînd soluþii ºi încercînd sã fie în
atenþia publicului fie ºi numai prin CdF ! Ar fi un bun început
pentru o acoperire mai mare ºi o pãtrundere în clubul
formatorilor de opinie.
În sfîrºit sã ne îndreptãm atenþia asupra ceea ce putem
aºtepta de la Uniunea Europeanã. Ar trebui sã ne întrebãm
mai întîi de ce reprezentanþii UE au acceptat sistemul academic actual din România ºi au încheiat aºa de uºor negocierile pe capitolul învãþãmînt-cercetare ? Aceasta cu atît mai
mult cu cît acest domeniu este mult mai uºor evaluat decît
domeniile economice, reforma implicã fonduri mult mai mici
iar o reformã autenticã în învãþãmînt-cercetare ar fi o garanþie
a seriozitãþii reformei ºi în alte domenii. Nu este uºor de dat
un rãspuns la aceastã întrebare. Am colegi care considerã
cã de fapt UE doreºte România sã fie doar ca o colonie care
nu are nevoie de prea multã cercetare sau de un învãþãmînt
performant. Nu aº merge atît de departe. Cred cã procesul
de integrare europeanã a devenit controlat în bunã parte de
un aparat birocratic de la care nu ne putem aºtepta la acte
de curaj politic dar ne putem aºtepta sã accepte diverse
aranjamente politice (cum ar fi încheierea negocierior de
aderare în plinã campanie electoralã). De altfel votul francez
ºi cel olandez a penalizat în bunã parte acest aparat birocratic care s-a înþeles atît de bine cu omologul sãu autohton.
Exstã fãrã îndoialã ºi birocraþi europeni de bunã credinþã
dar aceºtia ar trebui sã realizeze impresia total dezagrebilã
pe care o produc în mediile academice româneºti. Nu e
suficientã cultivarea bunelor relaþii cu intelectalitatea umanistã
cu impact în media. Aº prefera sã închei relatînd o micã istorie povestitã de un coleg întors de la o colaborare ºtiinþificã
într-o universitate prestigioasã din apus. Colegul meu ºi-a
întrebat colaboratorul (o persoanã influentã în propria
comunitate ºtiinþificã) dacã îl poate pune în legãturã cu
decidenþi politici, jurnaliºti, etc. din apus cãrora sã le pledeze
cauza cercetãrii româneºti. Colaboratorul colegului meu a
început sã rîdã ºi i-a spus: Nu ai nici o ºansã. Cei pe care
vrei sã îi contactezi ne urau cînd eram colegi de liceu pentru
cã noi aveam o gîndire abstractã ºi înþelegeam matematica
ºi fizica. Cred cã ne urãsc ºi acum ! Oare aºa sã fie ?
D. R. Grigore

Medalia Dirac acordatã fizicienilor din domeniul
materiei condensate
Sam Edwards de la Universitatea Cambridge ºi Patrick Lee
de la Institutul de Tehnologie Massachusetts au primit
Medalia Dirac pe acest an acordatã de cãtre Centrul
Internaþional de Fizicã Teoreticã Abdus Salam. Edwards a
cîºtigat premiul pentru contribuþiile sale fundamentale la
fizica polimerilor, teoria sticlelor de spin ºi fizica materiei
granulare, iar Lee pentru contribuþiile sale de pionerat la
înþelegerea sistemelor many-body dezordonate ºi de
interacþiune puternicã.
Un nou aspect privind forþa slabã
O colaborare internaþionalã a fizicienilor din domeniul
particulelor a realizat noi mãsurãtori care aruncã mai multã
luminã asupra forþei slabe, care este responsabilã pentru
dezintegrarea radioactivã beta. Rezultatele, care sînt în
acord cu Modelul Standard, aratã cã intensitatea forþei slabe
care acþioneazã asupra a doi electroni se micºoreazã cînd
electronii sînt separaþi la distanþã. Fizicienii s-au aºteptat de
mult timp ca interacþiunile de forþã slabe sã fie mai slabe la
distanþe mai mari, dar dovada n-a fost uºor de obþinut
afirmã purtãtorul de cuvînt al experimentului Krishna Kumar,
de la Universitatea Massachusetts-Amherst.

Sincronizarea electronilor
Cît de mult timp îi ia unui electron sã treacã de la un atom la
altul ? Conform unui grup de fizicieni din Germania ºi
Spania, rãspunsul este: exact 320 attosecunde. Ei au ajuns
la aceastã concluzie utilizînd pulsuri de raze X pentru a
urmãri un electron care trece de la un atom de sulf pe
suprafaþa ruteniului metalic. Procesul a fost unul dintre cele
mai rapide studiate pînã în prezent. (Nature 436,373)
Cristalele atomice tind spre 2D
O tehnicã standard a fost realizatã de fizicieni din Marea
Britanie ºi Rusia pentru producerea cristalelor bidimensionale de grosimea exact a unui strat atomic. Cristalele,
care sînt în esenþã molecule 2D gigantice, au fost create de
cãtre Andre Geim ºi colaboratorii de la Universitatea
Manchester ºi Institutul pentru Tehnologie Microelectronicã
din Chernogolovka. Structurile au fost realizate prin simpla
ºlefuire a suprafeþei proaspãt tãiate a unui cristal depus sub
formã de strat pe o altã suprafaþã, asemãnãtor cu felul în
care creta deseneazã pe tablã. Aceastã coajã
micromecanicã a creat fulgi, din care unii au fost  în mod
neaºteptat  chiar de grosimea unui strat. Cristalele sînt
stabile ºi ar putea fi utilizate la realizarea tranzistorilor ºi
senzorilor.
n
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Cercetarea în domeniul ob]inerii de Energie
prin Fuziune Nuclearã
La 28 iunie 2005, în cadrul reuniunii de la Moscova, cele
6 pãrþi participante la proiectul ITER, au semnat acordul de
amplasare a reactorului experimental la Cadarache în sudul
Franþei. Voi incerca sã rãspund la câteva întrebãri posibile
legate de acest subiect (ITER).
Ce este ITER ?
ITER (iter, lat. = drum ) este un reactor experimental ce va
reproduce reacþia fizicã de fuziune ce are loc în soare ºi
stele. Experienþele anterioare au demonstrat deja cã este
posibilã realizarea acestei reacþii pe Pãmânt. ITER
intenþioneazã sã realizeze aceasta la scara ºi în condiþiile în
care se poate demonstra fezabilitatea ºtiinþificã ºi tehnicã a
fuziunii ca sursã de energie.
Ce este fuziunea ?
Când nuclee de atomi uºori vin în contact, la temperaturi
foarte ridicate, ei fuzioneazã ºi are loc o degajare enormã de
energie. În centrul soarelui sau stelelor, presiunea
gravitaþionalã imensã, permite ca aceast fenomen sã aibe
loc la temperaturi de aprox. zece milioane de grade Celsius.
La presiunile mult mai mici ce pot fi produse pe Pãmânt,
temperatura necesarã producerii fuziunii este ~100 milioane
de grade Celsius. Pentru a se atinge aceastã temperaturã
este necesarã o încãlzire puternicã ºi o reducere la
maximum a pierderilor de cãldurã prin menþinerea
particulelor combustibile supraîncãlzite la distanþã de pereþii
containerului. Aceasta se obþine prin crearea unei cuºti
magnetice realizatã de câmpuri magnetice puternice ce
impiedicã pierderea de particule. Dezvoltarea ºtiinþei ºi
tehnologiei în acest domeniu reprezintã baza programului
European de fuziune.
De ce este atrãgãtoare fuziunea ca sursã de energie ?
Avantajele cheie sunt:
· poate produce energie la scarã mare cu cumbustibil care
se gãseºte din abundenþã ºi disponibil pretutindeni;
· impactul global cu mediul înconjurãtor este foarte redus 
fãrã emisii de CO2 care genereazã efect de serã;
· funcþionarea zilnicã a unei centrale energetice pe fuziune
nu necesitã transport de materiale radioactive;
· centrala va fi inevitabil sigurã fãrã posibilitãþi de topire
sau de reacþii necontrolabile;
· nu are deºeuri radioactive de viaþã lungã care sã creeze
probleme generaþiilor urmãtoare.
Este fuziunea sigurã ?
Reactorul cu fuziune este ca un arzãtor cu gaz combustibilul injectat în sistem se arde. În incinta de ardere
se gãseºte foarte puþin combustibil în fiecare moment (~1g
într-un volum de 1000 m3) iar când injectarea combustibilului
este întreruptã, reacþia mai continuã doar câteva secunde.
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Orice defecþiune în sistem va determina rãcirea reactorului ºi
reacþia se va opri.
Combustibilul de bazã va fi Deuteriul (izotop stabil al
Hidrogenului) ºi Litiul iar produsul de reacþie va fi Heliul care
nu este radioactiv. Combustibilul intermediar este Tritiul (un
izotop beta-radioactiv al Hidrogenului). Energia beta a tritiului
este micã (~18 keV), particula neputând penetra nici o foaie
de hârtie. În aer însã, Tritiul este periculos când este inhalat.
Centrala va avea instalaþii performante ºi sigure în exploatare
pentru manipularea ºi depozitarea tritiului. Tritiul se formeazã
chiar în camera de reacþie ºi nu necesitã transport de
materiale radioactive.
S-au elaborat studii de securitate ºi de mediu care au
ajuns la concluzia cã reactorul poate fi proiectat astfel încât
sã asigure cã orice incident produs în interiorul sãu nu va
necesita evacuarea populaþiei din jur.
Care va fi impactul energiei din fuziune asupra
mediului ?
Energia generatã va avea aceleaºi utilizãri ca ºi a celorlalte
surse de energie cum ar fi generarea de energie electricã,
cãldurã pentru industrie, producþie de hidrogen.
Consumul de combustibil al unei centrale cu fuziune va
fi extrem de scãzut. O centralã cu fuziune de 1 GW va
consuma 100 g de Deuteriu ºi 3 tone de Litiu anual,
generând 7 bilioane de kWh, fãrã emisii poluante generatoare
de efect de serã. Pentru a produce aceeaºi energie, o
centralã pe cãrbuni ar necesita 1,5 milioane de tone de
combustibil cu emisia a 4-5 milioane tone de CO2
Neutronii rezultaþi din reacþia de fuziune produc activarea
materialelor interioare ale camerei de reacþie. Se acordã o
atenþie deosebitã alegerii materialelor pentru aceste
componente care sã poatã fi indepãrtate uºor ºi reciclate
dupã 100 de ani de la oprirea centralei. Deºeurile de la
aceastã centralã nu vor constitui o problemã pentru
generaþiile urmãtoare.
Cine sunt cei 6 parteneri la ITER ?
Cei 6 parteneri care au colaborat la dezvoltarea ITER sunt:
China, Uniunea Europeanã, Japonia, Rusia, Corea de Sud ºi
Statele Unite. Negocierile au avut loc sub auspiciile IAEA
(Agenþia Internaþionalã pentru Energie Atomica). Canada a
fost de asemenea parte la negocieri dar a ieºit în decembrie
2003.
Ce s-a hotãrât la Moscova în 28 iunie ºi ce urmeazã ?
La reuniunea de la Moscova, cele 6 pãrþi au semnat
documentul cadru pentru amplasament. ITER va fi construit
pe amplasamentul propus de EU, la Cadarache, în sudul
Franþei. Negocierile au fost blocate pânã în decembrie 2003
pentru acest amplasament, atenþionând pãrþile sã facã
progrese în negocierile tehnice cu privire la proiectul în sine.
Acum amplasamentul fiind semnat se pot desfãºura
activitãþile tehnice privind finalizarea acordului. Se sperã cã
va fi posibil, pentru toate pãrþile sã demareze partea tehnicã
a acordului astfel ca la finele acestui an sã poatã începe
construcþia ITER.
De ce este aºa de important sã se realizeze acest
proiect cu toþi 6 partenerii internaþionali ?
Este foarte important pasul prin care se unesc cele mai
avansate naþiuni din lume pentru a coopera în dezvoltarea
unei noi tehnologii cu potenþial major.
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Miza proiectului ITER presupune tehnologiile cele mai
avansate ºi cea mai bunã expertizã ºtiinþificã, deziderat ce
poate fi atins reunind resursele. Lucrând împreunã, cele 6
pãrþi vor ajunge la un rãspuns global la o problemã globalã:
asigurarea de resurse durabile de energie. Asigurând pentru
ITER cele mai bune cunoºtinþe posibile, este o mare
probabilitate sã se obþinã, la sfârºitul proiectului, cea mai
rentabilã sursã de energie.
Vor putea participa ºi alte þãri ?
Iniþial dezvoltarea ITER s-a realizat sub auspiciile Autoritãþii
Internaþionale pentru Energie Atomicã. Acordul ITER, odatã
finalizat, va fi deschis la cooperãri cu alte þãri ce au
demonstrat capacitate pentru diferite tehnologii specifice sau
cunoºtinþe ºi sunt pregãtite sã contribuie la proiect.
Cât va costa ITER ?
Construcþia ITER s-a estimat la 4,57 BEuro (la preþurile din
2000). Preþul total de operare estimat pe toatã durata de
funcþionare, estimatã la ~20 de ani, este cam de acelaºi
ordin de mãrime.
Cum va fi finanþat ITER ?
Proiectul ITER va fi condus de Organizaþia ITER. Membrii
organizaþiei vor administra costurile ITER. Referitor la
construcþia ITER, majoritatea componentelor sunt contribuþia
pãrþilor (atât componentele cât ºi costul acestora). Pentru UE
se va întocmi în Spania un nou acord de subantreprenoriat în
cadrul cãruia se vor stabili contribuþiile (în cash sau în
naturã) cãtre Organizaþia ITER.
UE ºi Franþa vor contribui cu 50 % din costul de
construcþie iar restul de 50 % va fi asigurat prin contribuþia
celorlalte 5 pãrþi cu câte 10 % fiecare.
De ce este Cadarache cel mai bun amplasament pentru
ITER ?
Amplasamentul propus de UE, Cadarache, a fost susþinut
din mai multe motive:
· amplasamentul îndeplineºte cerinþele tehnice specificate de
cãtre echipa internaþionalã ITER desemnatã pentru proiect;
· Cadarache gãzduieste deja cel mai mare experiment de
supraconductivitate la fuziune TORE-SUPRA al Centrului
Naþional de cercetãri CEA Franþa, unul din cele mai mari
centre de cercetãri nucleare civile din Europa;
· amplasamentul de la Cadarache are instalaþii tehnice
suport ºi expertize ce reduc substanþial riscul asociat unei
construcþii de talia ITER;
· Franþa are regulamente bine stabilite referitor la licenþiere
pentru instalaþii de primã mãrime cum sunt cele ale ITER;
· Cadarache este situat foarte aproape de unul din cele mai
mari oraºe ale Franþei având o infrastructurã socialã,
culturalã, industrialã ºi academicã adecvatã, o climã ºi o
naturã înconjurãtoare agreabile. Acestea vor contribui la
atragerea celor mai buni oameni de ºtiinþã ºi tehnicieni din
lume cãtre proiectul ITER.
(Nota autor: Am vizitat acest Centru de Cercetari ºi TORESUPRA în mai 2003: este impresionant; este o investiþie de
proporþii uriaºe.)
Care au fost termenii înþelegerii la care s-a ajuns cu
Japonia în privinþa rolului de a fi sau nu gazdã ?
UE ºi Japonia au ajuns la un acord privind parteneriatul
privilegiat, prin care ambii parteneri vor avea posibilitatea sã
devinã lideri, în viitor, în obþinerea de energie din fuziune.
Acest parteneriat priveºte proiectul ITER ºi abordarea unei
dezvoltãri ample a energiei din fuziune. ITER-ul ca proiect nu
este suficient pentru a face din energia obþinutã prin fuziune
o sursã viabilã comercial pentru viitor. Este imperios
necesarã abordarea mai largã a cercetãrilor suport. Cele 6
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pãrþi partenere la ITER au identificat o listã a potenþialelor
proiecte ample de cercetare necesare.
Termenii înþelegerii sunt:
· UE va transfera pânã la 10 % din procurãrile de
echipamente pentru instalaþia ITER Japoniei pentru ca cele
douã pãrþi sã participe în proporþii similare în termeni de
componente de înaltã tehnologie;
· UE va participa la proiecte în subantreprenoriat japonez
de mare anvergurã cu pânã la 8 % din costurile de
construcþie a ITER;
· UE va susþine candidatura Japonezã la postul de Director
General al Organizaþiei ITER ºi va susþine de asemenea
dreptul Japoniei de a avea un staff mai mare decât proporþia
cuvenitã în cadrul Organizaþiei;
· unele din funcþiile de conducere sã poatã avea sediul în
Japonia;
· În cazul în care se va propune în cadrul unui acord
internaþional o subantreprizã, într-o etapã ulterioarã, pentru
construcþia unui reactor de demonstrare, UE va susþine
amplasarea acestuia în Japonia.
Care sunt beneficiile UE din gãzduirea ITER ?
Gãzduind ITER, UE Îºi va menþine poziþia de de lider în
domeniul cercetãrilor de fuziune. Existenþa acestei tehnologii
avansate, impune UE instrumentaþie de cercetare de vârf ce
va aduce beneficii considerabile industriei UE. S-a vãzut din
experienþa anterioarã în domeniu cã participarea în
asemenea proiecte a concentrat în UE cei mai buni ºi
inteligenþi oameni de ºtiinþã, care au dezvoltat proiecte
inovative de înaltã tehnicitate aducând beneficii considerabile
pentru companiile la care aceºtia au lucrat ºi pentru industria
UE în general.
Lidia Purghel
Nota redacþiei: Dr. Lidia Purghel este cercetãtor ºtiinþific la
IFIN-HH, laureatã a premiului pentru Fizicã Horia Hulubei al
Acadeniei Române, expert internaþional CEI TC45 
Aparaturã Nuclearã.
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CdF în dificultate

Cititorii revistei Curierul de Fizicã au observat desigur
apariþia cu o întîrziere de douã luni a numãrului 53. Este bine
sã facem publice circumstanþele acestei întîrzieri. În ultimii
ani apariþia CdF a fost posibilã prin colaborarea cu CNCSIS
care ne-a permis utilizarea unei tiparniþe în mod gratuit.
Acest lucru a permis editarea CdF la costuri mici. Din pãcate
chiar înaintea apariþiei numãrului 53 tiparniþa, veche de peste
8 ani a devenit inutilizabilã. În aceste condiiþii ne-am orientat
spre tipografia Anima a dnei Suzana Holan care este
membru fondator al redacþiei CdF. Am putut tipãri revista la
un preþ mai scãzut decît cel practicat pe piaþa liberã dar
destul de ridicat pentru posibilitãþile finaciare ale CdF. Din
motive independente de redacþie tipãrirea a produs întîrzierea
pentru care ne cerem scuze faþã de cititorii noºtri. În aceste
condiþii am decis ca pe acest an sã editãm doar trei numere
din CdF, cu alte cuvinte numãrul de faþã CdF 54 sã fie ultimul
pe acest an. Evident, cititorilor care ne-au achitat abonamentul care prevedea patru numere pe an le vom da gratuit
primul numãr pe anul ce urmeazã.
Ce se poate spune este cã CdF nu poate supravieþui
doar cu subvenþia de aprox. 5 mil. lei vechi/numãr oferitã de
Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii chiar în condiþiile financiare
mai avantajoase oferite de editura Anima. Mai nou IFIN-HH
a achiziþionat o imprimantã A3 color, deosebit de performantã
la care am apelat pentru acest numãr al CdF.
Consideraþiile de mai sus ne determinã sã trecem la trei
apariþii pe an ºi sã pãstrãm preþul neschimbat sperînd cã
vom putea folosi facilitãþile IFIN-HH la costuri modice. Nu
excludem nici posibilitatea ca CdF sã devinã o revistã
electronicã (un fel de blog al comunitãþii ºtiinþifice
româneºti). Tot ce putem spera este cã cititorii noºtri vor fi
alãturi de noi ºi ne vor sprijini în principal cu articole
interesante. Este metoda cea mai sigurã pentru ca o revistã
sã devinã viabilã financiar.

În încheiere, sã menþionãm cã primul numãr color al CdF
apare în mod miraculos la cîteva luni dupã aniversarea celor
80 de ani ai dlui profesor Mircea Oncescu, fondatorul acestei
reviste. Puþin ºtiu dãruirea cu care a luptat pentru ca aceastã
revistã sã existe. Folosirea voluntariatului pentru a depãºi
dificultãþile finaciare i se datoreazã în întregime. În cazul CdF
voluntariatul nu a rãmas o vorbã goalã: exemplul a fost dat în
primul rînd de domnia sa precum ºi de foºti colaboratori din
IFIN-HH, acum la pensie, pe care i-a convins de utilitatea
CdF ºi care au rãspuns la apelul domniei sale. Cel mai
frumos cadou pe care îl poate face comunitatea fizicienilor
dlui profesor Mircea Oncescu este sã menþinã în viaþã
Curierul de Fizicã.
Redacþia CdF îi dedicã acest numãr al revistei ºi îi
ureazã încã o datã La Mulþi Ani !
Redacþia CdF
Miºcarea microorganismelor în cercuri
În ultimii ani s-a constatat un interes crescînd în ceea ce
priveºte realizarea de senzori, motoare ºi alte dispozitive
dupã modelul organismelor biologice cum ar fi bacteria. În
orice caz, pentru a face ca dispozitivele sã funcþioneze
eficient este important sã se cunoascã cum se comportã
microorganismele cînd se apropie de suprafeþele solide. În
prezent cercetãtorii de la Universitatea Harvard din SUA au
realizat primul model pentru a explica un mod surprinzãtor
de comportare vãzut prima oarã la bacteriile E. coli în 1970
 faptul cã ele întotdeauna plutesc în cercuri în sensul
acelor de ceasornic în apropierea unei suprafeþe solide.
Bubble fusion rãmîne controversat
Fizicienii de la Universitatea Purdue din Indiana susþin cã
au o nouã dovadã pentru fuziunea nuclearã într-un
dispozitiv de laborator. Yiban Xu ºi Adam Butt aprinzînd
undele sonore în interiorul unui pahar de laborator cu
acetonã deuteratã care a fost însãmînþatã cu neutroni
produce tritiu ºi alþi neutroni prin procesul de fuziune.
Cunoscut ca bubble fusion, fenomenul a fost întîmpinat
cu un larg scepticism cînd a fost raportat în 2002. Noile
rezultate pot fi la fel de bine juste sau controversate.
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