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Grupajul de evocări pe care îl prezentăm este dedicat 
memoriei lui Mircea Iosifescu, care a fost, timp de 45 de ani, un 
distins cercetător din cadrul Departamentului de Fizică Teoretică.

Mircea Iosifescu s-a născut pe 13 octombrie 1929, la Ploieşti. 
Bunicii, săteni din Ţara Bârsei (Săcele, Şirnea) s-au stabilit în Vechiul 
Regat în a doua jumătate a secolului XIX, devenind, în generaţia 
următoare, o familie educată şi prosperă, care a dat un primar şi 
un deputat liberal al Ploieştilor. 

A urmat prestigiosul liceu “Sfinţii Petru şi Pavel” şi şi-a susţinut 
examenul de bacalaureat în 1948, puţin înainte de reforma 
învăţământului, obţinând nota maximă – o performanţă greu de 
atins. În timpul liceului a colaborat activ la Gazeta Matematică şi 
a obţinut premiul întâi la unul dintre concursurile naţionale.

În 1948 a intrat la Facultatea de Matematică şi Fizică, secţia 
de matematică, de unde a fost exmatriculat în 1952, din motive 
politice. S-a putut reînscrie după doi ani, în care a lucrat ca 
muncitor într-o fabrică din Bucureşti, şi a absolvit facultatea în 
1955. După mai bine de un an în care nu a putut să-şi găsească 
un loc de muncă, în decembrie 1956 a fost angajat la IFA.

Deşi matematician de formaţie, Mircea Iosifescu a reuşit, 
printr-un efort remarcabil, să-şi însuşească cunoştinţe de fizică la 
nivelul unui profesionist, fiind unul dintre primii oameni de ştiinţă 
români care au publicat în prestigioasa revistă Nuclear Physics.

După cercetări valoroase în domeniul dezintegrării alfa şi 
al nucleelor uşoare, în care a folosit atât metode matematice 
riguroase, cât şi metode computaţionale, abordare de pionierat în 
acei ani, Mircea Iosifescu s-a orientat treptat către teoria grupurilor 
şi algebrelor, în special a grupurilor şi algebrelor Lie. Cercetările 
sale, efectuate singur sau în colaborare cu Horia Scutaru, au 
avut ca punct de plecare aplicaţiile teoriei grupurilor în mecanica 
cuantică şi reprezintă contribuţii importante la dezvoltarea unor 
direcţii de interes din cadrul fizicii matematice.

Mircea Iosifescu s-a pensionat în anul 2000, fără ca această 
schimbare de statut să afecteze activitatea sa intelectuală. Dintre 
realizările anilor târzii, menţionăm traducerea monumentalei 
lucrări a lui Felix Klein, dedicată dezvoltării matematicii în 
secolul XIX, în curs de publicare la Editura Academiei Române, 
şi numeroase cercetări de istorie recentă, legate în special de 
condiţia omului de ştiinţă în regimuri totalitare.

Mircea Iosifescu s-a stins din viaţă pe 29 septembrie 2015.

Mircea Iosifescu - In Memoriam
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EVOCĂRI

O lămurire a domnului Mircea Iosifescu
Evocare de Dr. Liviu Ixaru

CdF: Cum aţi ajuns în Departamentul de Fizică Teo-
retică al IFA?

LI: Am absolvit Facultatea de Fizică în 1964. În pri-
măvara acelui an, apăruseră aşa-zisele Teze din aprilie 
ale Partidului - care se numea atunci Partidul Muncito-
resc Român. Erau documente de mare importanţă, care 
marcau distanţarea de Uniunea Sovietică, şi o oarecare 
relaxare ideologică. Dar, cu toată această schimbare, cu 
toate că absolvisem facultatea cu o medie foarte bună, 
iar lucrarea de diplomă fusese făcută sub îndrumarea lui 
Şerban Ţiţeica - inutil de spus că însăşi acceptarea la di-
plomă de către Ţiţeica era, în sine, o recomandare presti-
gioasă - n-am fost repartizat la IFA, din cauza dosarului. 
Am primit totuşi o repartiţie foarte bună, la IFB, adică la 
Institutul de Fizică Bucureşti (devenit ulterior Institu-
tul de Fizica Materialelor), care era condus de Profeso-
rul Bădărău. Eram liniştit în privinţa transferului la IFA, 
întrucât Profesorul Hulubei îmi promisese că în curând 
situaţia se va rezolva.

CdF: În ce departament al IFB-ului aţi lucrat?
LI: În grupul de fizică teoretică, un grup foarte valo-

ros, condus de Profesorul Viorel Sergiescu, un fost co-
laborator al lui Şerban Ţiţeica. Un adevărat savant, ca-
racterizat prin acurateţe, competenţă, echilibru. Dintre 
tinerii de atunci, i-aş aminti pe Ducu Aldea, pe Gheorghe 
Ciobanu, pe Alexandru Glodeanu. Eram într-o companie 
excelentă.

CdF: Totuşi, v-aţi transferat la IFA...
LI: IFA avea un prestigiu aparte. Atunci când a venit 

cererea de transferare a mea, semnată de Profesorul Hu-
lubei, m-a chemat Profesorul Bădărau, şi m-a întrebat: 
“Cu ce te-a momit Hulubei?” “Nu m-a momit cu nimic, 
domnule profesor, dar ştiţi, eu am făcut diploma în fizică 
nucleară cu Profesorul Ţiţeica, şi aş vrea să continui cu 
nucleara...”. Profesorul Bădărău nu s-a lăsat convins: “Te-
a momit cu 300 de lei la salariu... dar să ştii că merită să 
ai cu 300 de lei mai puţin, şi să lucrezi pe Calea Victoriei.” 
Într-adevăr, la IFB aveam 900, iar la IFA - 1200 de lei, 
bani destul de buni pe atunci; dar la fel de adevărat este 
că IFB-ul avea un sediu ultracentral, iar colectivul era ex-
celent... Nu ştiu nici acum dacă am luat o decizie bună, 
dar am rămas pe poziţii, astfel că m-am transferat la IFA.

CdF: Şi când ați ajuns la IFA? Cum arăta departa-
mentul de fizică teoretică?

LI: În mai 1965. Departamentul se afla vizavi de se-
diul actual, în prima clădire pe dreapta a aleii de acces, 
venind dinspre Blocul Turn. Atmosfera era destul de 
diferită de cea de la IFB. Acolo nu existau, practic, gru-

puri şi grupuleţe... Aici, la IFA, colectivul era mai mare, 
erau trei “bisericuţe”: cea a nucleariştilor, condusă de 
Aurel Săndulescu; cea a solidiştilor, condusă de Aretin 
Corciovei; şi cea a particuliştilor, condusă de Sorin Ciulli. 
Fiecare membru al laboratorului aparţinea, în principiu, 
unei “bisericuţe”. Cu o excepţie: Mircea Iosifescu. Pe de 
o parte, dânsul era o fire cordială, camaraderească şi co-
rectă; pe de alta, fiind matematician, avea în mod firesc 
o poziţie oarecum diferită printre fizicieni.

CdF: Ce însemna această ne-apartenenţă?
LI: Mircea Iosifescu era un om drept; poziţia dânsu-

lui nu era influenţată de interese de grup. Dânsul era de 
partea dreptăţii; dacă într-o dispută dintre Săndulescu 
şi Corciovei avea dreptate Corciovei, îl apăra  pe Corcio-
vei; dacă, într-alta, avea dreptate Săndulescu, îl apăra pe 
Săndulescu.

CdF: Înţeleg că aţi venit la IFA cu intenţia de a deveni 
nuclearist...

LI: Corect. Astfel am nimerit într-o cameră cu nucle-
arişti: Aurel Săndulescu şi Mircea Iosifescu – care toc-
mai publicaseră împreună un articol în Nuclear Physics, 
lucru rar în acei ani – şi Ioan Brânduş. Nucleariştii erau 
foarte activi, săptămânal aveau loc seminarii, în actuala 
sală de festivităţi, şi erau discuţii aprinse; printre experi-
mentatori - Eugen Ivanov, A. Berinde, Marius Petraşcu; 
teoreticienii erau cei din Departament. Ce mă mira era 
faptul că odată un parametru avea valoarea de 0.7; peste 
o săptămână, devenea –0.3. După câtva timp, l-am între-
bat, contrariat, pe domnul Iosifescu: “Eu am învăţat de 
la Ţiţeica fizica nucleară, şi am înţeles că există o teorie 
a nucleului foarte clară, cu parametri bine definiţi... Dar 
acum văd că un parametru are azi o valoare, iar mâine 
alta. Asta nu e ştiinţă, este... este bâjbâială.” “Da – mi-a 
răspuns domnul Iosifescu – e foarte adevărat. Ştiinţa vie 
nu e cea din cursuri, ştiinţa adevărată este în continuă 
căutare, şi iniţial conţine o mare doză de bâjbâială. Trep-
tat lucrurile se clarifică, dar asta nu este evident de la 
început.” 

Răspunsul dânsului m-a liniştit întrucâtva; dar lu-
crurile au evoluat, pentru mine, într-o direcţie diferită 
decât pentru majoritatea colegilor nuclearişti. Primele 
mele lucrări au fost de fizică nucleară.

CdF: Înţeleg că au lămurit o dilemă din teoria dezin-
tegrării alfa; de aceea prezintă interes şi astăzi. 

LI: Ar fi fost probabil mult mai cunoscute dacă ar fi 
apărut într-o revistă de circulaţie mai amplă. Dar, reve-
nind la cariera mea de nuclearist: cum Aurel Săndulescu 
a plecat peste câteva luni la Helsinki, eu mi-am folosit in-
dependenţa pentru a mă orienta spre analiza numerică. 
Intuiam că dezvoltarea calculatoarelor avea să schimbe 
faţa fizicii. În felul acesta, am deschis o direcţie nouă în 
laborator şi, la fel ca domnul Iosifescu, am rămas în afara 
bisericuţelor...
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O simetrie  
în prietenia mea cu Mircea Iosifescu

Evocare de Dr. Grigore Ghika

Dr. Grigore Ghika: Prima informaţie legată de Mir-
cea Iosifescu am primit-o de la tatăl meu [Alexandru 
Ghika, distins matematician, profesor la Facultatea de 
Matematică şi Fizică]. Era în octombrie 1952, tocmai ie-
şisem din închisoare [episodul arestării d-lui Gr. Ghika 
este povestit de Mircea Iosifescu în evocarea inclusă în 
prezentul grupaj]. Tatăl meu mi-a spus că un student 
fusese exmatriculat; era marcat de întâmplarea asta. 
Nu ştia cum îl chema, pentru că tata preda la anul 4, iar 
studentul tocmai absolvise anul 3, aşadar nu îl cunoş-
tea. Peste 8 ani, când ne-am întâlnit în Departamentul 
de Fizică Teoretică al IFA, Mircea mi-a povestit cum fu-
sese dat afară din facultate, şi am înţeles că el era cel 
la care se referise tata. Acest trecut comun ne-a situat 
cumva pe aceeaşi latitudine.

CdF: Cum arăta Laboratorul de Fizică Teoretică al 
IFA în 1960?

GrG: Eram 8 cu totul. Brânduş, singurul membru de 
partid, care era atunci plecat la Paris cu o bursă; Aretin 
Corciovei, Aurel Săndulescu, Mihai Stihi (nepot al lui 
Sadoveanu, mama lui era fiica scriitorului), Dan Grecu, 
Mircea Iosifescu, Mircea Micu. Sorin Ciulli era atunci la 
Dubna. Şeful laboratorului era Sergiescu, un tip distant, 
sever, fost ilegalist, foarte cultivat în fizică, un personaj 
interesant. Corciovei era adjunct.

Corciovei şi Săndulescu stăteau într-o cameră, iar 
ceilalţi – într-alta. Aşa că am fost, în primii mei ani de 
IFA, coleg de cameră cu Mircea Iosifescu.

CdF: Se ţineau seminarii de departament? Bibliote-
ca era bine înzestrată?

GrG: Biblioteca era bună, şi a rămas bună, sau foarte 
bună, până la mijlocul anilor ’80. Nu aveam seminarii, 
pentru că eram foarte dispersaţi, fiecare făcea altceva. 
Doar fizica nucleară putea fi uneori un numitor comun, 
dar nu şi pentru mine. Mircea lucra încă fizică nucleară, 
cu Săndulescu, dar a intrat curând în teoria grupurilor. 
Discutam mult, în timpul liber, dar nu despre ceea ce 
lucram efectiv.

CdF: Domnul Iosifescu era fascinat de competenţa 
Dvs. în chestiuni de biologie, genetică şi evoluţionism. 
Îmi spunea că aveţi cunoştinţele unui profesionist.

GrG: Era o exagerare amabilă. Este însă adevărat că 
uneori eu îi povesteam noutăţile din biologie, iar el îmi 
povestea noutăţile din literatură. Mircea a fost cel care 
mi-a împrumutat “Numele trandafirului”, era o xeroco-
pie a unei traduceri engleze, o carte rară pe atunci. Mai 
târziu, ştii desigur, a fost publicată şi în româneşte.

Cu Mircea am continuat să discut îndelung şi după 
retragerea noastră din institut. Am discutat cu el, de 

exemplu, chiar după ce primisem dosarul meu de ur-
mărire de la CNSAS. Ne-am întâlnit într-un parc, i l-am 
arătat, am comentat delaţiunile şi am plecat amuzaţi. 
După un timp, am realizat că uitaserăm mapa cu dosa-
rul pe banca pe care stătusem. Ne-am întors, dar mapa 
dispăruse. Aşa că prima dată când am auzit despre 
Mircea, am aflat despre exmatricularea lui, iar la una 
din ultimele întâlniri cu el, mi-am pierdut dosarul de la  
CNSAS... Există o anumită simetrie, nu-i aşa?

Dincolo de hotarele profesiei	
Evocare de Prof. Tudor Marian

Profesor Tudor Marian: Mircea Iosifescu era cunos-
cut ca un cercetător remarcabil şi am apreciat foarte 
mult faptul că, pe lângă cercetarea propriu-zisă, a avut o 
permanentă deschidere către cei care, exigent vorbind, 
nu erau specialişti în domeniul în care dânsul lucra. Mă 
refer în special la lecţiile ţinute la Şcoala de toamnă de 
Teoria Nucleului, 30 septembrie – 13 octombrie 1964, 
apărute mai întâi într-un volum publicat sub egida IFA, 
în 1965: “Structura nucleului - Baze matematice şi mo-
dele nucleare”, autori fiind Ioan Brânduş, Aretin Cor-
ciovei, Mircea Iosifescu şi Aurel Săndulescu. Ulterior, 
aceleaşi prelegeri, uşor modificate, au fost publicate în 
volumul “Elemente de teoria nucleului”, cu acelaşi subti-
tlu şi aceiaşi autori. Mircea Iosifescu a redactat capitolul 
“Modelul păturilor nucleare”, care constituie o tratare 
foarte consistentă a acestui model, foarte în vogă în 
vremea respectivă. O expunere de 100 de pagini care se 
distinge prin claritatea abordării şi prin atenţia cu care 
sunt tratate anumite detalii mai delicate. Prezentarea 
este la un nivel de introducere, care merge însă destul de 
departe, şi aş recomanda-o şi acum unui tânăr care vrea 
să se iniţieze în teoria nucleului.

CdF: A rămas mult timp o lucrare de referinţă prin-
tre nucleariştii din IFA.

TM: Într-adevăr. Eu am citit-o cu folos, ca un teore-
tician interesat doar tangenţial de fizica nucleară.

CdF: Aţi abordat probleme de fizică nucleară în cu-
legerea Catedrei...

TM: Într-adevăr, în “Probleme de mecanică cuantică” 
de Viorica Florescu, de mine şi de Mircea Zaharia. Capi-
tolul la care te referi, de aplicaţii ale mecanicii cuantice 
în fizica atomică şi nucleară, este inclus în volumul doi.

Pe aceeaşi direcţie, a deschiderii către cei care nu 
sunt de strictă specialitate, aş menţiona cele două tra-
duceri, din Mach şi din Klein. Anume, “Mecanica – ex-
punere istorică şi critică a dezvoltării ei” de Ernst Mach, 
apărută la Editura ALL în 2001. O lucrare monumen-
tală, vastă – volumul are 480 de pagini – urmărind nu 
anecdoticul, ci dezvoltarea ideilor, un domeniu în care 
fizicianul român nu este special de pregătit.
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Cealaltă este cartea lui Felix Klein, “Prelegeri despre 
dezvoltarea matematicii în secolul XIX”, de asemenea o 
lucrare monumentală. Klein, creatorul Programului de 
la Erlangen, cu contribuţii fundamentale în evidenţie-
rea legăturilor dintre geometrie şi teoria grupurilor, a 
scris această lucrare la senectute, oferind o perspectivă 
amplă a evoluţiei matematicii în cel mai fertil secol al 
său. Şi aici Mircea a dovedit un excelent simţ al alegerii. 
Cartea este în lucru la Editura Academiei.

Ambele sunt traduse foarte atent, într-o limbă aleasă, 
a unui om care înţelege foarte bine ideile prezentate acolo.

CdF: Aş adăuga că stilul în care sunt făcute tradu-
cerile este caracteristic pentru întreaga sa operă ştiin-
ţifică, inclusiv pentru articolele de strictă specialitate: 
claritate, eleganţă a expunerii, echilibru.  

TM: Vreau să subliniez că deschiderea lui Mircea 
pentru lumea de dincolo de perimetrul ştiinţei de vârf, 
al cercetării active şi novatoare, în care el a excelat – nu 
se limitează nicidecum la prelegeri sau traduceri. Mircea 
a fost foarte prezent pe plan civic – atunci când istoria 
i-a permis, adică după 1989. 

CdF: Sunt obligat să vă contrazic: eram pe 22 de-
cembrie 1989, pe la 10 dimineaţa, în faţa Blocului Turn, 
o mulţime de protestatari, care încercam să cântăm 
“Deşteaptă-te, române!”, dar nu ştiam cuvintele... Dom-
nul Iosifescu le ştia şi ne-a învaţat şi pe neştiutorii din 
jurul lui!

TM: Interesant şi relevant... Ca să-mi continui ide-
ea: trebuie amintită activitatea sa în cadrul Solidarităţii 
Universitare, asociaţie care urmărea promovarea crite-
riului valorii în învăţământul superior şi în cercetare. 

CdF: Una dintre preocupările Solidarităţii a fost re-
dactarea unui proiect de lege a cercetării. Au fost mai 
multe propuneri, din partea mai multor colegi, dar Soli-
daritatea a ales-o, prin vot, pe cea a domnului Iosifescu. 
Proiectul a fost înaintat Parlamentului, unde a fost în-
gropat în dosarele comisiei.

CdF: Vă reamintesc că Solidaritatea Universitară 
s-a înfiinţat ca reacţie la agresiunea minerilor din iunie 
1990, iar în şedinţa sa de constituire, i s-a înmânat o 
diplomă inginerului feroviar Ioan Mănucu, care a oprit 
trenurile de mineri, timp de câteva ore.

TM: Corect. Solidaritatea Universitară era hotărât 
plasată în tabăra anti-comunistă, ceea ce puţine asocia-
ţii spuneau explicit. Sprijinind Convenţia, Solidaritatea 
şi-a adus contribuţia sa, modestă dar nu întru totul ne-
glijabilă, la lichidarea monopolului “partidului unic de 
guvernare”, şi la orientarea definitivă a României spre 
Vest. Mircea a fost vicepreşedinte al Solidarităţii în 
1995, o perioadă foarte delicată, dat fiind că în anul ur-
mător au fost alegerile, câştigate de Convenţie. 

L-am admirat pentru felul lui echilibrat de a vedea 
lucrurile; fiecare afirmaţie  pe care o făcea o argumenta 

cu multă  grijă, mi s-a părut un om rar, chiar în acea 
lume selectă.

Merită iarăşi menţionată susţinerea Memorialului 
Sighet, unde, împreună cu soţia sa, Dr. Maria Someşan 
– distinsă cercetătoare în fizică şi erudită autoare a unor 
studii de istorie recentă sau istorie transilvană – Mir-
cea a prezentat comunicări privind efectele represiunii 
comuniste în mediul universitar. De altfel, cercetările 
lor referitoare la condiţia universitarului în regimuri to-
talitare au fost citate şi folosite în lucrări de referinţă, 
semnate de Lucian Boia şi Lucian Nastasă.

Mircea	Iosifescu:	Amintiri		
din	anii	‘50

De la Fabrica Rakosi Matias la IFA
Eu am fost exmatriculat pentru că tata era arestat. 

Episodul e de o simplitate consternantă. Într-o dimi-
neaţă de octombrie ‘52, am fost chemat la secretariat, 
şi mi-au pus în faţă o hârtie pe care scria: “Tov. Iosifescu 
Mircea este exmatriculat din Facultatea de Matemati-
că pentru că tatăl lui este arestat”. Eram în anul 4, mai 
aveam un an şi terminam. M-am uitat în jur, am între-
bat ceva... Pesemne că aveam o figură destul de descum-
pănită, pentru că m-au oprit unul şi altul, să mă întrebe 
ce s-a întâmplat. M-a oprit profesorul Ghika pe coridor 
şi m-a întrebat ce e cu mine, şi i-am spus. “Da, se întâm-
plă lucruri foarte triste, sunt copii care sunt arestaţi...”  
a spus el cu vădită tristeţe. Tocmai atunci era arestat 
fiul său, Grigore Ghika, în legătură cu o acţiune de pro-
test pe care o proiectau copilăreşte Ion Varlam (nepotul 
generalului Rosetti) şi Oana Orlea (fiica lui Bâzu Can-
tacuzino). Unul dintre ei i-a vorbit lui Grigore despre 
planurile lor; Grigore fusese arestat pentru omisiune de 
denunţ. Dacă ea nu era o Cantacuzino, iar Varlam nu 
era nepotul lui Rosetti, poate că ar fi scăpat cu o bătaie, 
ei având 14 ani, iar Grigore 15. Cred că tot Stoilow l-a 
scos din închisoare pe Grigore, care a stat acolo câteva 
luni. Pentru aşa ceva puteai să te pierzi, să primeşti ani 
grei de puşcărie.

Era foarte grav faptul că te exmatriculau, şi nu nu-
mai pentru că erai eliminat din şcoală. Nemaifiind stu-
dent, puteai să fii dat afară din Bucureşti, fără drept de 
apel. De aceea mi-am căutat o slujbă, oricare ar fi fost. 
Am încercat mai multe variante, nu au mers, şi atunci 
am aflat că se caută muncitori la fostul Lemaitre. Era 
şi teoria că dacă te duci în fabrică, te poţi reabilita, iar 
după doi ani poţi reveni în facultate. Aşa a lucrat Răzvan 
Theodorescu pe şantier doi ani şi s-a reîncadrat. Poate că 
a fost reprimit doar pentru că s-a mai slăbit şurubul, e 
imposibil de spus. Mie mi s-au respins două cereri de 
reîncadrare, în care arătam că mă angajasem în fabrică, 
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“vă rog să ţineţi seama de faptul că...”, şi doar a treia s-a 
aprobat, după ce tata a fost eliberat.

Am lucrat aproape doi ani ca muncitor, la sfârşitul 
perioadei, m-am îmbolnavit de hepatită şi am intrat în-
tr-un lung concediu medical. 

În fabrică, a trebuit să fac şi câteva luni de ‘pregătire  
teoretică’, în care eram învăţaţi adunarea fracţiilor 
ordinare şi ce este un triunghi dreptunghic... Eram 
angajat ca ucenic. Le-am spus: “tovarăşe, eu am făcut 
facultatea de matematică...” – “N-are importanţă.” 
Salariul era de 120 lei pe lună. Meşterul meu câştiga de 
la 1200 de lei în sus - pe piesele pe care le lucram eu: 
meşterul era secretar de partid, tot timpul în şedinţe. Pe 
atunci fabrica se numea Rakosi Matias (R.M. era prim-
secretarul P. C. Ungar). Apoi, ea s-a chemat Timpuri 
Noi; acum este distrusă complet, demolată.

După doi ani, m-am putut reînscrie şi am terminat 
facultatea, dar, deşi am fost foarte insistent în a-mi că-
uta un loc de muncă, mi-a fost imposibil să găsesc vre-
unul. Salvarea a venit de la entuziasmul şi bunăvoinţă 
lui Mircea Oncescu, cel care se ocupa, din partea Ifei, cu 
coordonarea pregătirii celor circa 100 de specialişti care 
urmau să fie angajaţi la Măgurele, după ce se aprobase, 
în 1956, mărirea considerabilă a institutului. “Nu sunt 
sigur că treaba asta va merge, cu dosarul tău, dar hai să 
încercăm; înscrie-te la cursurile de calificare, la grupa 
de fizică teoretică, şi să intri în felul ăsta în IFA.” Din 
fericire, stratagema a mers, deşi la fiecare chenzină cre-
deam că e ultima (“am luat şi chenzina asta!”). În iarna 
lui ‘57, tata a fost din nou arestat, 3-4 luni după Unga-
ria, evident fără nici un motiv, iar atunci trăiam efectiv 
cu sabia lui Damocles deasupra capului. Din fericire, de 
data asta arestarea tatălui meu nu a mai dus la vreo ex-
cludere. I-am fost foarte recunoscător lui Oncescu, mie 
nu mi-ar fi venit ideea asta, şi pentru că dosarul meu era 
foarte prost, şi pentru că eram matematician, nu fizici-
an. Matematicieni nu erau în schemă.

Profesori, asistenţi, studenţi ai Secției de 
Matematică
În secţia de matematică a Facultăţii de Matematică 

şi Fizică situaţia cadrelor didactice a fost mai stabilă de-
cât în cea de fizică. Pe de o parte, profesorii nu puteau fi 
înlocuiţi, pe de alta, s-au apărat unii pe alţii. Chiar Bar-
bilian a fost apărat, deşi în scurta perioadă a guvernării 
legionare a trimis memorii împotriva lui Miron Nicoles-
cu, a lui Alexandru Ghika, a lui Vâlcovici, a lui Dan Hu-
lubei. Lui Miron Nicolescu îi reproşa că, având cursuri 
de ţinut la Cernăuţi, venea 3 zile pe săptămână la Bu-
cureşti, ca să-şi vadă familia, şi din cauza asta cursurile 
lui aveau de suferit – deşi nu era adevărat, cursurile lui 
Miron Nicolescu au fost întotdeauna excelente. Pe Ghi-
ka îl acuza că ar fi obţinut catedra fiindcă era ginerele 
lui C. C. Angelescu, timp de mulţi ani ministru al învă-

ţământului; Ghika era un matematician recunoscut şi 
respectat. După aceea, cei turnaţi nu s-au răzbunat pe 
Barbilian, din contra, l-au apărat. Nu ştiu ce au ştiut re-
feritor la memoriile sale – probabil că au ştiut, pentru că 
Barbilian era gură-spartă, vorbea fără să se controleze 
prea mult, iar  la noi totul se află. 

Liviu Solomon, împreună cu Aristide Halanay (ge-
nul de comunist intransigent şi fanatic – tip Troţki)  au  
avut tentativa de-a declanşa o mişcare ideologică împo-
triva şcolii moderne de matematică; la un moment dat, 
au publicat un articol care critica sever cosmopolitismul 
şi spiritul de “tămâiere reciprocă” care domneau în rân-
durile matematicienilor români, precum şi “ploconirea 
în faţa tratatului lui Bourbaki”. Matematicienii au răs-
puns printr-o şedinţă în care a fost explicată  situația: 
tratatul lui Bourbaki reprezenta una din perioadele de  
alternare între  dezvoltarea intuitivă a matematicii şi 
cea de axiomatizare a ei. Halanay avea totuşi şi faţete 
lăudabile. La fel ca  Solomon Marcus şi Hollinger, nu a 
plecat din ţară şi a fost un bun profesor. 

Atacul a provocat, evident, îngrijorări. Era epoca în 
care se făcea procesul ideologic al geneticienilor, proce-
sul chimiştilor (pentru aplicarea teoriei rezonanţei – 
mecanica cuantică), în care era atacată pentru devieri 
ideologice (!) Revista de Oftalmologie şi celebrul oftal-
molog, doctorul Blatt. Din fericire, atacul împotriva şco-
lii de matematică nu a continuat. Probabil s-au schim-
bat şi instrucţiunile. Dar starea de tensiune şi temerile 
erau permanente. Profesorii se puneau uneori în gardă 
în mod naiv.

Unul dintre profesorii noştri – şi anume dintre cei 
foarte buni şi respectaţi - spunea la curs: “Pe Stalin, noi 
matematicienii ni-l revendicăm pentru cugetul lui cris-
talin” (prin ‘51-’52). Şi tot el, vorbind despre formulele 
lui De Morgan: “Nu trebuie să-l confundaţi pe De Mor-
gan, care este un matematician progresist, cu persoana 
lui Thomas Hunt Morgan, care este un biolog retrograd” 
(THM luase în 1933 Premiul Nobel pentru genetică, 
dar genetica era considerată “pseudoştiinţă burgheză”). 
Astea erau oportunisme absolut gratuite şi naive.

O categorie aparte o reprezentau profesorii catedre-
lor ideologice înfiinţate în 1948. Cei mai mulţi prove-
neau din forurile superioare ale partidului, mulţi chiar 
din Comitetul Central. În seria mea, Constanţa Crăciun, 
Paul Niculescu-Mizil, procurorul general al Republicii 
Gh. C. Stere (fiul poporanistului); viitorul ambasador al 
României la Paris, Constantin Nicuţă, care spunea, de 
exemplu, ‘revindecările clasei muncitoare’; Stanciu Sto-
ian, fost acuzator public în procesul miniştrilor anto-
nescieni. Cursurile de Marxism erau întotdeauna citite, 
nu expuse liber, probabil ca să se evite orice abatere de 
la canonul oficial.

Grupaj realizat de Victor Bîrsan
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S-a născut la Iaşi, în 1928, pe 1 iunie, într-o familie 
de fizicieni. Tatăl său, Constantin, a fost profesor la 
Universitatea din Iaşi şi pentru o lungă perioadă de 
timp Şef al Catedrei de optică, iar Irina, mama, a fost 
tot cadru didactic în aceeaşi facultate. 

Profesorul Alexandru Mihul a absolvit mai 
întâi Institutul Politehnic din Iaşi, Facultatea de 
Electromecanică iar după aceea pe cea de fizică. În 
1957 şi-a suţinut teza de doctorat cu o temă care trata 
bazele experimentale ale teoriei relativităţii restrânse 
şi generalizate, avându-l conducător ştiințific pe 
profesorul Teofil Vescan. În 1970 obţine titlul de 
doctor docent.

Activitatea sa ştiinţifică a debutat timpuriu, la 
Universitatea ieşeană, unde, în perioada 1947-1950, 
s-a preocupat de studiul descărcărilor în gaze, studii 
de astronomie şi studii experimentale de relativitate 
generalizată.

În 1957, după ce devine asistent la Facultatea de 
fizică a Universităţii din Iaşi, se detaşează pentru a 
lucra la recent înfiinţatul Institut Unificat de Cercetări 
Nucleare, Dubna de lângă Moscova, Rusia. Acest 
moment reprezintă un moment de cotitură în cariera 
sa ştiinţifică, căci, în această etapă, după întâlnirea 
cu fizicianul polonez Leopold Infeld, s-a hotărât să 
se dedice fizicii nucleare. Din această perioadă (1957-

 

Alexandru	Mihul
(1928-2015)

Fotografie din arhiva IUCN – Dubna. Grupul de cercetători care au descoperit particula anti-sigma. Profesorul Mihul e cel din dreapta. 
În stânga în prim plan academicianul V. I. Vexler.
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1961) trebuie amintite două rezultate remarcabile: 
punerea în evidenţă pentru prima oară a fisiunii Th-232 
cu muoni (împreună cu profesorul Marius Petraşcu) şi 
a fost coautorul unei descoperiri deosebite, particula 
anti-sigma minus, descoperire ce a fost realizată la 
Sincrofazotronul, care la acea dată era o instalaţie care 
tocmai fusese dată în folosinţă. Grupul internațional 
de cercetători care au făcut această descoperire era 
condus de academicianul V. I. Vexler, una dintre 
personalităţile marcante ale fizicii experimentale de la 
IUCN Dubna.

Întors în ţară, îşi continuă cariera de cercetător 
şi cadru didactic, fiind numit şeful Laboratorului 
de energii înalte de la IFA Măgurele (1961-1970), 
conferenţiar universitar la Facultatea de fizică de 
la Universitatea din Bucureşti (1962-1969), apoi 
profesor până la pensionarea sa în 1998, după care a 
fost profesor consultant, respectiv emerit (odată cu 
schimbarea legii). 

Între 1967-1968 a fost „visiting scientist” la 
Centrul European pentru Cercetări Nucleare (CERN) 
de la Geneva. Profesorul Alexandru Mihul a ocupat 
de două ori postul de Director Adjunct al IUCN şi, 
din această funcție, a adus contribuții hotărâtoare la 
dezvoltarea Institutului.

De-a lungul carierei sale ştiinţifice a avut 
contribuţii în fizica experimentală a particulelor 
elementare. După 1989, profesorul Mihul a fost 
implicat în două proiecte ştiinţifice internaționale 
majore, ambele coordonate de Samuel S. C. C. Ting 
(laureat Nobel) în care a condus grupurile de fizicieni 
români. Primul dintre acestea a fost experimentul 
L3 de la CERN. Large Electron–Positron Collider 
(LEP) a fost, la momentul construcţiei, cel mai mare 
accelerator de particule în care s-au studiat ciocniri ale 
electronilor cu pozitronii până la energii de 216 GeV. 
Experimentele realizate aici (ALEPH, DELPH, L3 şi 
OPAL) au fost operaţionale între 1989 şi 2000, când 
au fost închise pentru a se permite construcţia LHC 
care reutilizează tunelul excavat pentru LEP. Această 
facilitate a fost locul unde s-a studiat fizica interacţiilor 
e-e+ în regiunea rezonanţei Z şi a permis evidenţierea 
unificării electroslabe.

Cel de-al doilea proiect a fost experimentul 
AMS (Alpha Magnetic Spectrometer), o colaborare 
coordonată de CERN şi NASA, care are ca obiectiv 
ştiinţific principal studierea compoziţiei radiaţiei 
cosmice, în special din punctul de vedere al prezenţei 
în spaţiul intergalactic a antimateriei primordiale. 
Grupul românesc a participat activ în prima etapă 
a experimentului, când spectrometrul AMS a fost 
construit şi plasat la bordul navetei spaţiale Discovery, 
efectuând un zbor preliminar în iunie 1998. În prezent, 

acesta este instalat pe Staţia Spaţială Internaţională. 
Rezultatele publicate până în prezent au adus 
contribuţii semnificative în înţelegerea valorilor reale 
ale componentei de antimaterie în regiuni departe de 
Pământ, cât şi în înţelegerea materiei întunecate în 
Univers.

Caracteristic modului de lucru al profesorului 
Alexandru Mihul este faptul că a pornit fiecare 
direcţie de cercetare de la un teren gol, a gândit fiecare 
etapă şi a adaptat-o condiţiilor existente. Astfel a 
procedat când a preluat conducerea Laboratorului 
de Fizica Particulelor la Energii Înalte care avea un 
sistem complex de microscoape universale, care au 
fost automatizate, iar programele de prelucrare a 
datelor au fost gândite şi adaptate la calculatoarele 
CIFA ale institutului la acel moment. Acest aspect 
pare azi irelevant, dar în acea perioadă de pionierat 
dezvoltarea limbajelor de programare se făcea în 
limbaj maşină. Peste ani, la fel s-a întâmplat şi când 
a început colaborarea pentru proiectul AMS; şi-a creat 
o echipă proprie de specialişti care au ajuns să lucreze 
ca asociaţi pe lângă laboratorul profesorului Roberto 
Battiston la Universitatea din Perugia.

Capacitatea aceasta de a porni activităţi noi 
de la zero îl caracteriza ca un adevărat discipol al 
Profesorului Horia Hulubei, care i-a fost întotdeauna 
un model.

O altă caracteristică a activităţii sale de om de 
ştiinţă şi organizator a fost preocuparea pentru 
formarea şi afirmarea fiecărui elev al său. Deşi după 
pensionarea sa, grupul de cercetare s-a împrăştiat, 
spiritul profesorului Alexandru Mihul continuă să 
trăiască în fiecare dintre foştii săi elevi şi doctoranzi.

Activitatea sa didactică a fost marcată de bogata sa 
cultură de fizică şi de spiritul său practic, ingineresc.
În toate direcţiile în care a predat cursuri, acestea erau 
pline de originalitate şi dezvoltau la studenţi interesul 
pentru cercetare. 

Profesorul Mihul a fost coautor la peste 350 articole, 
care au peste 13000 citări (conform inspirehep.net) şi 
a coordonat peste 20 de teze de doctorat.

Pentru contribuţiile ştiinţifice remarcabile a fost 
ales în 1976 Fellow al Societății Americane de Fizică, 
iar în 2003 a primit titlul de Doctor Honoris Causa al 
IUCN-Dubna.

Va rămâne în panoplia fizicii nu numai ca un mare 
specialist în domeniul fizicii nucleare şi al particulelor 
elementare, dar şi ca un excepţional organizator al 
activităţii ştiințifice, un profesor înţelept, un om cu o 
personalitate foarte puternică şi cu un mod de gândire 
original.

Tatiana Angelescu, Ionel Lazanu
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La data de 18 iunie 2016, Promoția 1966 a Facultății de 
Fizică va sărbători 50 de ani de la absolvire. Este o lungă 
perioadă de timp, în care se poate vorbi despre afirmarea 
unei generații.

Această promoție a avut 139 absolvenți din care mai 
sunt în viață 104 persoane. Se cuvine să avem gând bun 
pentru toți cei 35 colegi care ne-au părăsit.

Este definitoriu pentru noi faptul că ne-am născut în 
plin război şi am crescut cunoscând toate constrângerile 
economice şi sociale specifice perioadei imediat postbelice. 
Aceste influențe exterioare au marcat profund modul nos-
tru de a gândi şi, mai târziu, de a ne face datoria. 

Veniți din toate colțurile României la Facultatea de Ma-
tematică şi Fizică din Bucureşti, Secția Fizică, animați de 
dorința de a studia ştiința regină din acea perioadă de avânt, 
am avut norocul de a avea dascăli iluştri reprezentanți ai me-
diului academic românesc care, pe lângă învățătura fizicii, 
ne-au transmis şi acel mod de gândire logică şi de acțiune 
organizată. Amintim pe Academicienii: Horia Hulubei – Fi-
zică Atomică în anul III, Șerban Țițeica – Teoria Nucleului 
în anul V, Theodor Ionescu – Electricitate în anul II, Valeriu 
Novacu – Electrodinamică în anul III; personalitățile care au 
devenit ulterior academicieni: Romulus Cristescu –  Analiză 
Matematică în anul I, Mihail Gavrilă – Mecanică Cuantică în 
anii III şi IV; toți ceilalți stimați membri ai corpului profesoral.

A fost o atmosferă de studiu intens şi de corectitudine 
excepțională. Pe toată perioada celor cinci ani, deşi veneam 
din medii foarte diferite, toți ne-am simțit egal tratați, fără 
suspiciuni de favoritism sau alte metode neoneste de pro-
movare, ceea ce a contribuit la sudarea legăturilor de priete-
nie şi de bună colaborare, care se mențin până astăzi. Erau 
puține fete studente la Fizică în acei ani, dar ele se bucurau 
de buna colegialitate a băieților, nefiind niciodată discrimi-
nate.

Au urmat cei 50 de ani de exercitare a profesiei, care pot 
atesta prin ce s-a manifestat generația noastră. În domeniul 
de cercetare de Fizică, în Bucureşti şi în alte centre, au ajuns 
20 de colegi, iar în învățământul universitar, 7 colegi. Cei mai 
mulți dintre noi au lucrat în domeniul proiectării, în labora-
toarele uzinale, al medicinei, şi în învățământul liceal.

Promoția noastră este mândră de a fi avut în rândul său 
un Academician, pe regretatul coleg Horia Scutaru, care a 
servit mulți ani în calitatea de Preşedinte al Secțiunii de Fi-
zică a Academiei Române. 17 colegi au ales să lucreze în 
Germania, SUA şi Canada, unde au desfăşurat o frumoasă 
carieră, iar mulți colegi din țară au lucrat pe perioade deter-
minate în străinătate, ca trimişi ai instituțiilor române la care 
au lucrat sau lucrează. 

Un elogiu special merită colegele şi colegii noştri pro-
fesori la liceu, care au avut la rândul lor misiunea dificilă de 
a transmite, pe lângă cunoştințele de fizică, seriozitatea şi 
dorința de afirmare către elevii lor, aflați acum la deplină ma-
turitate, care le datorează mult dascălilor lor.

Doresc tuturor colegilor de facultate, de care mă leagă 
o mare prietenie, o sărbătoare frumoasă şi să se bucure în 
viitor de sănătate şi de multe alte satisfacții! 

Colega	Maria	Sahagia	(Stochioiu)

Fotografiile care urmează reprezintă: 1. “Practica” de la Sto-
robăneasa, 1962 ; 2 şi 3. Banchetul de absolvire, 1966; 4. Întâlnirea 
de 20 de ani, 1986; 5. Întâlnirea de 30 de ani, 1996; 6. Întâlnirea de 
40 de ani, 2006; 7. Întâlnirea de 45 de ani, 2011; 8. Întâlnirea de 48 
de ani, 2014.

Elogiu pentru Promoția 1966 a Facultății de Fizică  
din Universitatea Bucureşti
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Physics Web
Rubrică îngrijită de Mircea Morariu

Dispozitiv pentru măsurarea semnalelor electrice 
slabe din transpiraţie
Cercetători de la University of California at Berkeley şi 
Stanford University din SUA au realizat un aranjament 
de senzori flexibil care poate fi integrat sub formă 
de bandă, care detectează molecule asemănătoare 
glucozei din transpiraţie. Bazat pe circuite integrate 
de plastic şi siliciu, noul dispozitiv poate fi purtat 
pe diferite părţi ale corpului, cum ar fi pe frunte sau 
braţe, putând fi utilizat pentru a obţine informaţii 
despre fiziologia şi starea de sănătate a persoanei, în 
timp aproape real. Majoritatea senzorilor de glucoză 
disponibili comercial detectează nivelul de glucoză 
din sânge, ceea ce înseamnă că pacientul trebuie să 
suporte o încercare neplăcută de înţepare a degetului 
de câteva ori pe zi pentru alimentarea senzorului cu 
sânge. Noul dispozitiv realizat de către un grup de la 
Berkeley condus de Ali Javey este complet neinvaziv. 
El poate detecta nivelele de sodiu, potasiu şi lactate 
(care este asemenea acidului lactic produs de muşchii 
activi), precum şi glucoza în transpiraţia persoanei. 
De asemenea, măsoară şi temperatura la nivelul pielii. 
Transpiraţia conţine sute de molecule diferite, de la ioni 
simpli, precum sodiul şi potasiul, la molecule proteice 
mai complexe, şi, de asemenea, metale grele, cum ar fi 
cadmiul şi mercurul. În prezent, analiza transpiraţiei 
este realizată în principal, în laboratoare medicale şi 
majoritatea clinicilor sunt slab echipate privind studiul 
volumelor mici de lichide complicate. Senzorul realizat 
de către grupul amintit poate fi purtat direct pe piele 
şi analizează transpiraţia, aşa cum apare pe suprafaţa 
pielii. Dispozitivul conţine un aranjament de cinci 
senzori pe un substrat flexibil şi poate identifica un 
singur tip de ion sau moleculă printre miile de altele 
dintr-o probă, depinzând de semnalele electrice pe 
care le produce. (Detalii în Nature)
Diamantele şi logica cuantică în detecţie
Cercetători din SUA şi Germania au realizat o nouă 
tehnică care utilizează diamantele şi logica cuantică 
pentru a detecta câmpurile magnetice slabe ale 
moleculelor singulare. Ulterior, grupul a utilizat tehnica 
pentru a detecta semnalele de rezonanţă magnetică 
nucleară (RMN) de la molecule singulare ale unei 
proteine simple. Cercetătorii perfecţioneză, în prezent, 
metoda şi consideră că ea ar putea revela structuri 
necunoscute ale unor proteine rare. Descoperită la 
mijlocul secolului 20, spectroscopia RMN a devenit 
un instrument imens de valoros pentru analiza 
moleculară. Practic, RMN include plasarea probei într-

un câmp magnetic puternic, care are ca efect faptul 
că nucleele atomice cu momente magnetice dipolare 
să se alinieze fie paralel, fie antiparalel cu câmpul. 
Unde radio de o frecvenţă dată sunt apoi aplicate, ceea 
ce are ca efect faptul că momentele magnetice vor 
oscila între cele două direcţii pe măsură ce ele absorb 
undele. Frecvenţa radio depinde de ambianţa chimică 
a nucleului, astfel că spectrul de absorbţie acţionează 
ca o amprentă a unei structuri a moleculei. Tehnica 
are şi un factor negativ şi anume că necesită trilioane 
de molecule pentru a produce un semnal. Rezultă că 
RMN convenţional nu este utilizabil pentru analiza 
proteinelor rare. (Detalii în Science)
Conducţia căldurii limitată cuantic, depăşită
Fizicieni din Finlanda au arătat că este posibil să 
fie condusă căldura pe distanţe macroscopice cu o 
eficienţă aproape maximă permisă de către mecanica 
cuantică. Dirijând fotonii în lungul unui ghid de undă 
supraconductor, cercetătorii au transferat căldura 
între doi rezistori aflaţi la un metru distanţă, adică de 
10.000 de ori mai mult decât posibilul anterior faţă de 
limita cuantică. Ei afirmă că tehnica lor ar putea într-o 
zi să fie utilizată pentru răcirea cipurilor din interiorul 
calculatoarelor cuantice. Mecanica cuantică afirmă că 
fluxul de căldură, precum şi curentul electric, poate 
fi cuantificat. Dacă un fir este atât de subţire încât 
o funcţie de undă în secţiune transversală a unui 
electron poate lua doar o configuraţie posibilă, când 
ea trece în lungul firului, există o limită superioară 
a vitezei la care energia electrică poate fi transmisă 
pentru orice voltaj dat. De asemenea, există o viteză 
maximă la care energia calorică poate fi transferată în 
lungul unui singur canal care leagă o baie caldă de una 
rece, când băile sunt la temperaturi date. Aceasta este 
cuantica conductanţei termice, care este atinsă când 
baia caldă emite energie perfect, baia rece absoarbe 
perfect şi nu există pierdere de căldură pe parcurs. 
(Detalii în Nature Physics)
Forţa Higgs în spectre atomice
Fizicieni din Franţa (Cédric Delaunay de la CNRS), 
Israel (Roee Ozeri şi Gilad Perez de la Weizmann 
Institute of Science) şi SUA (Yotam Soreq de la 
Massachusetts Institute of Technology) au propus un 
nou mod de măsurare a modului în care bosonul Higgs 
se cuplează cu alte particule fundamentale. Tehnica lor 
ar include compararea spectrelor mai multor izotopi 
diferiţi ale aceluiaşi atom pentru a observa modul în 
care forţa Higgs dintre electronii atomului şi nucleul 
său afectează nivelele energetice atomice. Efectul 
forţei Higgs este foarte mic, dar cercetătorii afirmă 
că testul ar putea include tehnologii care există deja 
şi că unele măsurători necesare au fost deja realizate. 
Măsurătoarea ar furniza o informaţie importantă 
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despre modul în care particula Higgs se cuplează la 
electroni şi quarci şi ar oferi date complementare 
spicuite din ciocnirile utilizate la Large Hadron 
Collider de la CERN.
Copacii se rup la o viteză fixă a vântului
Conform unui nou studiu realizat de către cercetători 
din Franţa (Emmanuel Virot de la Ecole Polytechnique 
şi ESPCI ParisTech), în timpul furtunilor, există o 
viteză a vântului critică, de circa 42 m/s, la care aproape 
toate trunchiurile copacilor se rup, indiferent de 
dimensiunea şi specia lor. Într-adevăr, grupul a arătat 
că fenomenul de rupere poate fi demonstrat printr-o 
lege scalară simplă, explicând de ce viteza critică 
a vântului este într-o mare măsură independentă 
de diametrul, înălţimea şi proprietăţile elastice ale 
copacului. Într-un vânt puternic, un copac se poate 
rupe prin unul din trei mecanisme. Dezrădăcinarea 
poate avea loc într-un teren înmuiat de ploaie sau dacă 
rădăcinile copacului sunt putrede. Alternativ, dacă 
rădăcinile sunt puternice, atunci trunchiul copacului 
va suferi riscul de rupere, fie prin torsiune sau mai 
adesea prin îndoire. În studiul lor, grupul de cercetare 
s-a concentrat în principal pe ultimul fenomen. 
(Detalii în Physical Review E)
Observatorul de raze X japonez
Agenţia Spaţială Japoneză, JAXA, a lansat cea 
mai grea misiune spaţială a sa pentru colectarea 
de date, o examinare uriaşă de raze X, care va 
studia clusteri galactici, nuclee galactice active şi 
remanenţe de supernove. Lansat la 17 februarie 2016 
de la Tanegashima Space Center cu o rachetă H-IIA, 
ASTRO-H în greutate de 2700 kg şi măsurând 14 m 
lungime, va fi plasat pe o orbită joasă a Pământului la 
o altitudine de 575 km, unde va opera timp de trei ani. 
Multe obiecte din adâncimea spaţiului, incluzând găuri 
negre, stele neutronice şi clusteri galactici, emit raze 
X şi lumină vizibilă. Deoarece atmosfera Pământului 
blochează razele X ca să ajungă la telescoapele plasate 
pe sol, cea mai bună modalitate de a studia razele X 
din adâncimea spaţiului este utilizarea unui telescop 
orbital. ASTRO-H este un observator de raze X 
multiscop care va contribui la explorarea structurii şi 
evoluţiei universului, incluzând distribuţia materiei 
negre în clusterii galactici. 
Confirmarea anomaliilor antineutrino
Analiza a mai mult de 300.000 de antineutrino 
electronici emişi de către reactoarele nucleare din China 
a oferit cea mai bună dovadă că fluxul şi distribuţia de 
energie ale unor astfel de particule nu sunt în acord cu 
prezicerile teoretice. În timp ce diferenţele ar putea fi 
cauzate de deficienţele modelelor curente care descriu 
producerea şi detecţia de neutrino, o necunoscută 
până în prezent a celui de al patrulea neutrino ar putea, 

de asemenea, explica câteva din dezacordurile cu 
teoria. Datele au fost obţinute de la Daya Bay Reactor 
Neutrino Experiment International, care constă din 
opt detectori de antineutrino îndreptaţi de aproape 
spre şase reactori nucleari care emit antineutrino. 
Cea mai recentă măsurătoare a fost făcută utilizând 
şase din aceşti detectori, fiecare conţinând 20 tone a 
unui scintilator lichid dopat cu gadoliniu care emite 
o mică străfulgerare de lumină când un antineutrino 
electronic interacţionează cu un nucleu de gadoliniu. 
(Detalii în Physical Review Letters)
Lentilă ultrasubţire fără aberaţii cromatice
Cercetători din SUA (Harvard University) au realizat 
un nou tip de lentilă plată, ultrasubţire desemnată a 
nu avea aberaţii cromatice. Dispozitivul are o varietate 
de aplicaţii potenţiale, de la sisteme imagistice 
ultraluminoase pentru drone, la lentile compacte 
pentru aparatele foto de la telefoanele mobile. 
Lentilele pentru camerele foto, lentilele optice de 
contact şi alte aplicaţii se bazează în mod tradiţional 
pe optica refractivă, care include utilizarea lentilelor 
curbate pentru a modifica direcţia razelor de lumină. 
“Puterea optică” a unei lentile convenţionale, adică cât 
de puternic modifică ea direcţia razelor de lumină, 
este proporţională cu grosimea sa, ceea ce înseamnă 
că o lentilă refractivă convenţională nu poate fi foarte 
subţire. Lentilele refractive suferă, de asemenea, de 
dispersie cromatică, adică lumina albastră are direcţia 
modificată mai mult decât lumina roşie şi deci se 
produc imagini multiple peste un domeniu de lungimi 
focale. Lentile multiple pot anula această dispersie, 
dar acest lucru adaugă un plus la greutate, grosime şi 
cost ale sistemului de lentile. Lentilele difractive oferă 
o cale spre lentilele ultrasubţiri prin redirecţionarea 
luminii utilizând interfaţa dintre undele luminoase pe 
măsură ce trec printr-o serie de fante într-un material 
opac subţire. Astfel de lentile pot fi efectiv plate şi deci 
mult mai uşoare şi mai subţiri decât optica refractivă. 
Dar, lentilele difractive suferă de o dispersie mult mai 
largă şi în plus aceasta este anormală, deoarece lumina 
roşie se refractă mai mult decât cea albastră. (Detalii 
în Scientific Reports)
Laser circular relevă mişcarea seismică subtilă
Un giroscop laser plasat în adâncime sub muntele Gran 
Sasso din centrul Italiei a realizat primele măsurători 
de adâncime ale mişcării rotaţionale pe care o 
generează undele seismice din crusta Pământului. 
Abilitatea de a realiza astfel de măsurători ar putea 
aduce o contribuţie substanţială la înţelegerea tensiunii 
pe care o suferă rocile înainte ca un cutremur de 
pământ să aibă loc. Cutremurele de pământ eliberează 
cantități mari de energie acumulată în crustă, sub 
forma undelor seismice, care se propagă în toate 
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direcţiile de la epicentrul cutremurului. Când aceste 
unde ajung la suprafaţa Pământului, ele pot cauza ca 
pământul să se mişte în lungul uneia sau mai multor 
axe ortogonale. Dar undele seismice pot genera, de 
asemenea, mişcări rotaţionale mult mai mici, în care 
pământul se roteşte în jurul uneia sau mai multe din 
cele trei axe. Mişcarea rotaţională este important să 
fie măsurată din mai multe motive. În primul rând, 
seismologii pot determina viteza unei unde seismice 
şi deci pot înţelege natura rocii prin care se propagă, 
comparând mărimile mişcărilor rotaţională şi 
transversală pe care le generează. În plus, măsurători 
mai precise ale mişcării rotaţionale a pământului în 
timpul cutremurelor de pământ puternice vor permite 
reglări mai robuste ale clădirilor.
Comportare suprareală observată  
într-un experiment fotonic
Studiind modul în care fotonii traversează o fantă 
dublă, fizicieni din Canada au arătat recent că unii fotoni 
urmează “traiectorii suprareale” care par a sfida legile 
fizicii. La o cercetare mai amănunţită, experimentul 
relevă că comportarea acestor fotoni neobişnuiţi poate 
fi explicată utilizând principiul entanglementului 
cuantic. Studiul a rezolvat o dezbatere veche de 25 de 
ani bazată pe o interpretare alternativă a mecanicii 
cuantice. În interpretarea convenţională a mecanicii 
cuantice, mişcarea unei particule este definită printr-o 
funcţie care oferă probabilitatea unei particule de 
a fi într-un anumit loc la un moment dat. Principiul 
de incertitudine afirmă că o măsurătoare precisă a 
poziţiei unei particule la un timp specific va avea ca 
rezultat o incertitudine mare a momentului său la 
acel timp şi vice-versa. Ca rezultat, conceptul unei 
traiectorii în sensul unui parcurs unic urmat de către 
un obiect nu există în mecanica cuantică. În 1952, 
David Bohm a venit cu o interpretare alternativă 
a mecanicii cuantice în care o particulă urmează o 
traiectorie care este ghidată de o funcţie de undă 
“pilot”. Natura probabilistică a mecanicii cuantice ar 
rezulta din faptul că condiţiile iniţiale ale particulei 
sunt necunoscute, acest lucru fiind construit în funcţia 
de undă pilot. De exemplu, o măsurătoare precisă a 
poziţiei unei particule Bohmiene ar altera funcţia de 
undă, încât o măsurătoare simultană a momentului 
unei particule trebuie să rămână în limitele principiului 
de incertitudine. (Detalii în Science Advances)
La Fermilab se descoperă un tetraquarc
Fizicienii care lucrează la experimentul DØ de la 
Fermilab au descoperit o nouă particulă care are o 
stare fundamentală de patru arome diferite a quarcilor. 
Numită X(5568), particula are o masă de circa 5568 
MeV/c2 şi pare a conţine quarci “up” şi “bottom” ca şi 
antiquarci “down” şi “strange”. Deşi alţi tetraquarci au 

fost identificaţi anterior, X(5568) este primul în care 
toţi quarcii au arome diferite, ceea ce ar putea afecta 
înţelegerea modului în care quarcii interacţionează 
fiecare cu celălalt. Descoperirea este, de asemenea, 
notabilă, deoarece X(5568) este produs la o viteză 
mult mai mare a ciocnirilor proton-antiproton, ceea 
ce a fost de aşteptat. Particula a fost descoperită prin 
examinarea amănunţită printre datele achiziţionate 
de către DØ, un experiment care are loc la Fermilab’s 
Tevatron proton-antiproton collider, din 2002 până în 
2011. Semnificaţia statistică a descoperirii este 5,1σ, 
care este peste 5σ cerut pentru o descoperire în fizica 
particulelor. 
Borul realizat ca grafenul
Un grup de cercetători de la diferite institute din SUA 
au produs primele filme de bor care au grosimea doar 
de un atom, la fel ca grafenul. Un studiu preliminar 
al materialului ultrasubţire numit borofen sugerează 
că manifestă o varietate de proprietăţi fascinante şi 
potenţial utile, incluzând conductivitatea dependentă 
de direcţie. Totuşi, spre deosebire de grafen, care 
conţine un singur strat de atomi de carbon, filmele 
de bor nu sunt stabile şi, în schimb, sunt fixate pe 
un substrat de metal. Deoarece grafenul a fost izolat 
în 2004, fizicienii s-au amuzat de proprietăţile sale 
extraordinare, mergând de la conductanţa extrem de 
mare la tensiuni mecanice extrem de ridicate. Acest 
material minunat a inspirat pe cercetători să încerce 
să realizeze filme subţiri de grosimea unui atom, 
stabile, din alte materiale şi să exploreze proprietăţile 
lor. Borul este unul dintre elementele fascinante din 
tabelul periodic: este foarte reactiv, formează legături 
de două sau trei centre foarte puternice şi extrem 
de delocalizate, care nu sunt cu adevărat nici ionice, 
nici covalente şi nici metalice. Borul are 16 structuri 
cristaline 3D cunoscute (sau alotrope), dar până recent 
nu a fost cunoscută forma 2D. (Detalii în Science)
Un nou model de a explica alunecarea pe gheaţă
Un nou model al alunecării pe gheaţă sugerează că 
se formează un strat de gheaţă dezordonată sub 
obiectul care alunecă. Modelul a fost realizat de către 
Bo Persson de la Forschungszentrum Jülich din 
Germania şi şi-ar putea găsi aplicaţii practice prin 
contribuţie la realizarea unor schiuri mai bune sau la 
îmbunătăţirea tracţiunii încălţămintei şi anvelopelor 
de iarnă. Gheaţa, contrar intuiţiei, nu este inerent 
alunecoasă. Din contră, ea devine alunecoasă prin 
formarea unui strat subţire de apă topită pe suprafaţa 
sa. Acest lichid de apă poate fi creat fie prin căldura de 
frecare sau printr-o tranziţie de fază numită pretopire, 
care are loc la temperaturi sub punctul de îngheţare 
al apei. Astfel, a fost studiat extensiv ce se întâmplă 
în timpul pretopirii suprafeţei gheţii, măsura în care 
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ea joacă un rol la frecarea gheţii, lucru neclar de mult 
timp. Parte din provocarea investigării frecării gheţii 
constă în faptul că interfaţa dintre gheaţă şi obiectul 
care alunecă pe ea nu este uşor accesibil tehnicilor 
analitice la nivel molecular. (Detalii în The Journal of 
Chemical Physics)
Entanglement cuantic pentru ioni diferiţi
Două grupuri independente de cercetători (University 
of Oxford din Regatul Unit şi National Institute of 
Standards and Technology din Boulder, Colorado) au 
creat şi măsurat pentru prima dată entanglementul 
cuantic între perechi de două feluri diferite de nuclee, 
realizare care constituie un pas cheie spre crearea 
calculatoarelor cuantice bazate pe ioni, în care 
nuclee diferite au funcţii diferite. Informaţia într-un 
calculator cuantic este stocată şi transmisă în biţi 
cuantici (qubiţi), care pot fi entităţi, cum ar fi fotonii 
sau ionii. Qubiţii îşi vor pierde rapid natura lor cuantică 
când ajung în contact cu lumea exterioară, ceea ce este 
o provocare pentru cei care proiectează calculatoare 
cuantice. Qubiţii individuali trebuie să interacţioneze 
unul cu altul pentru ca un calcul cuantic să aibă loc 
şi astfel nu pot fi complet izolaţi de lumea exterioară. 
(Detalii în Nature)
Nou tip de laser semiconductor
Cercetători de la University of Manchester, Regatul 
Unit, au proiectat un nou tip de laser semiconductor 
utilizând proprietăţile electronice unice ale grafenului. 
Prototipul operează în banda terahertzilor şi poate fi 
uşor acordat la radiaţia de ieşire la lungimi de undă 
specifice. Grupul afirmă că cercetarea lor ar putea 
conduce la dezvoltarea dispozitivelor compacte 
pentru o varietate de aplicaţii diferite, de la scanarea 
de securitate la imagistica medicală. Radiaţia de 
terahertzi se află între regiunile de infraroşu şi 
microunde a spectrului electromagnetic şi are o 
proprietate foarte utilă de trecere prin îmbrăcăminte, 
pachete şi alte materiale comune. Deci, radiaţia de 
terahertzi promite o gamă largă de aplicaţii, incluzând 
scanarea de securitate şi medicală, detecţia drogurilor 
şi explozivilor, precum şi la comunicaţiile fără fir. 
Aplicaţiile au fost până în prezent limitate, deoarece 
s-a dovedit dificil de a crea practic surse şi detectori în 
terahertzi. Radiaţia de terahertzi coerentă a putut fi 
creată utilizând laseri cuantici în cascadă, care au fost 
inventaţi în 1994. (Detalii în Science)
Un nou tip de undă sonoră
Cercetătorii de la RMIT University din Melbourne, 
Australia, au identificat o nouă clasă de undă sonoră 
care poate îmbunătăţi foarte mult debitul de inhalare 
a medicamentelor şi vaccinurilor. Undele de volum re-
flectate de suprafaţă sunt un hibrid de unde de volum 
şi unde de suprafaţă. Grupul de cercetare a demonstrat 

deja că ele pot scurta timpul cerut pentru administra-
re în terapeutica de inhalare printr-un nebulizator 
(dispozitiv utilizat în medicină pentru a transforma 
suspensiile şi soluţiile medicamentelor în vapori ce 
pot fi inhalaţi). Nebulizatoarele dozează medicamen-
tele pentru pacienţii cărora le este ameninţată viaţa 
sau debilitării datorită condiţiilor plămânilor în urma 
cancerului, astmului şi fibrozelor cistice. În nebuliza-
toarele ultrasonice, un cip piezoelectric converteşte 
electricitatea în vibraţii ultrasonice care vaporizează 
lichidul. Aceste dispozitive au un potenţial considera-
bil din cauză că generează mici aerosoli care sunt adec-
vaţi pentru adâncimea dozării în plămân şi ar putea 
fi utilizate pentru dozări pulmonare şi ale altor trata-
mente terapeutice, cum ar fi vaccinurile. Dar utilitatea 
lor este limitată din cauză că produc vapori cu viteze 
foarte joase. (Detalii în Advanced Materials)
Baterii cu litiu operează la temperaturi de îngheţ
Bateriile au atras de mult timp ecologiştii ca o 
soluţie ideală de stocarea energiei, dar pierderea lor 
dramatică de putere la temperaturi sub punctul de 
îngheţ au împiedicat utilizarea lor în aplicaţii practice 
de exterior, cum ar fi maşinile electrice. Cercetători 
din SUA (Pennsylvannia State University) au arătat 
recent că simpla integrare a unei foiţe de metal în 
bateriile pe bază de ioni de litiu le-a permis să menţină 
temperaturi de operare optime prin încălzire rezistivă. 
Chao-Yang Wang din grupul de cercetare a lucrat 20 
de ani pe baterii şi celule de combustibil şi afirmă că 
performanţa coborâtă la temperaturi sub zero grade a 
constituit o problemă de lungă durată pentru baterii, 
inclusiv baterii pe bază de ioni de litiu. (Detalii în 
Nature)
Rezoluţie excepţională a imaginilor laser
Oameni de ştiinţă care lucrează la Linac Coherent 
Light Source (LCLS) de la SLAC National Accelerator 
Laboratory din SUA au realizat primele imagini ale 
materiei la scală nanometrică la rezoluţie temporală 
de femtosecunde. Grupul internaţional a încălzit 
nanoclusteri de atomi de xenon de circa 40 nm în 
diametru până la ionizare, în timp ce utilizau razele X 
de la LCLS pentru a monitoriza procesul. Cercetătorii 
au realizat acest lucru cu o rezoluţie de timp de 100 
fs (10-13 s), care este de circa 10 ori mai bună decât 
experimentele anterioare care au lucrat la scale de 
timp de 10-12 s. Deşi nici rezoluţia spaţială şi nici cea 
temporală nu este o depăşire de record, constituie 
totuşi prima prin care fizicienii au atins cele două 
rezoluţii în aceeaşi măsurătoare. (Detalii în Nature 
Photonics)
Proprietăţi antibacteriale ale oxidului de grafen
În conformitate cu cercetările unui grup de fizicieni 
şi biotehnologi din Italia (Catholic University of the 
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Sacred Heart şi Institute for Complex Systems din 
Roma), oxidul de grafen are proprietăţi antibacteriale 
şi antifungice şi este efectiv eficient împotriva a pa-
tru patogeni umani importanţi. Îmbrăcarea instru-
mentelor şi dispozitivelor medicale în material bazat 
pe carbon ar putea fi o măsură eficientă de a reduce 
infecţiile, în special după o operaţie, reducând astfel 
utilizarea antibioticelor şi rezistenţa la antibiotice. 
Oxidul de grafen este un material stratificat realizat 
din straturi de grafen oxigenat cu molecule, cum ar fi 
de epoxid şi carboxil şi grupe de hidroxil pe suprafaţa 
sa. El este uşor şi ieftin de realizat prin oxidarea grafi-
tului şi poate fi amestecat cu diferiţi polimeri pentru 
a-i ajusta proprietăţile. 
Microscop fermionic urmăreşte atomi individuali 
în tranziţie
Cercetători din SUA au obţinut imagini ale atomilor 
individuali dintr-un gaz fermionic ultrarăcit în 
timp ce avea loc tranziţia de la faza metalică la un 
izolator de bandă şi apoi la un izolator Mott. Acesta 
este primul studiu al unei astfel de tranziţii într-un 
gaz fermionic realizat cu rezoluţie pentru o singură 
poziţie şi o singură particulă. În timp ce astfel 
de experimente sunt frecvent realizate utilizând 
atomi bozonici ultrarăciţi, realizarea de acelaşi fel 
cu fermioni este mult mai provocatoare, deoarece ei 
sunt dificil de răcit. În plus, răsplata pentru fizicieni 
ar putea fi mai mare, deoarece atomii fermionici sunt 
o partidă mai apropiată de electronii dintr-un solid şi 
deci, astfel de experimente ar putea lămuri mai bine 
asupra sistemelor solide mai dificil de înţeles, cum ar 
fi supraconductorii la temperatură înaltă. Fermionii 
sunt particule care au spinul ½ şi sunt constrânşi de 
către principiul de excluziune Pauli, care dictează 
faptul că doi fermioni identici nu pot ocupa aceeaşi 
stare cuantică simultan. Fermionii includ majoritatea 
particulelor elementare, cum sunt quarcii, electronii, 
protonii şi neutronii şi deci, comportarea lor colectivă 
este responsabilă pentru structura elementelor din 
tabelul periodic, a supraconductorilor de temperatură 
înaltă, pentru proprietăţile materiei nucleare şi multe 
altele. (Detalii în Science)
 “Moduri zero” Majorana observate în nanofire 
supraconductoare
Fizicieni de la Niels Bohr Institute din Danemarca au 
măsurat pentru prima dată o proprietate importantă 
a quasiparticulelor Majorana. Ei au găsit dovada că 
electronii din mici nanofire formează stări entanglate 
care sunt puternic izolate de zgomot şi alţi stimuli 
exteriori. Din cauză că sunt protejate de influenţe 
exterioare, aceste “moduri zero” Majorana ar putea 
fi utilizate ca qubiţi în calculatoarele cuantice. 
Prima dată prezise de către fizicianul italian Ettore 

Majorana în 1937, particulele Majorana se supun 
statisticii neabeliene, ceea ce înseamnă că informaţia 
codată în particule ar putea fi extrem de rezistentă 
la decoerenţă. Decoerenţa constituie marele hop 
al fizicienilor care încearcă să dezvolte, practic, 
calculatoarele cuantice şi în acest fel, dispozitivele 
bazate pe particulele Majorana ar putea fi utilizate în 
viitoarele sisteme de informaţie cuantică. În timp ce 
fizicienii au observat deja particule Majorana izolate, 
câteva excitaţii colective de electroni în solide au 
aceleaşi proprietăţi ca şi particulele Majorana. Aceste 
“quasiparticule Majorana” au fost deja întrevăzute în 
diferite sisteme, incluzând nanofire semiconductoare 
îmbrăcate într-un strat supraconductor. Când aceste 
nanofire sunt răcite până în apropiere de zero absolut, 
electroni supraconductori pot exista în interiorul 
semiconductorului. Un electron din fir devine 
entanglat cu electroni din celălalt capăt al firului, 
creând un lanţ neîntrerupt de electroni entanglaţi în 
lungul întregii lungimi a firului. (Detalii în Nature)
Cum se mişcă bacteriile spre lumină
Un grup internaţional de oameni de ştiinţă a descoperit 
că organisme microscopice numite cianobacterii 
formează lentile minuscule similare cu ochiul uman 
pentru a detecta lumina şi a se mişca spre sursa sa. 
Cianobacteriile sunt organisme celulare singulare 
care sunt asemănătoare microbilor, ce au apărut acum 
circa două miliarde de ani, ceea ce le face ca fiind 
unul din cele mai vechi organisme biologice continue. 
Ele constituie unul dintre cele mai mari grupuri de 
bacterii de pe Pământ şi sunt fototropice, adică ele 
obţin energia de la lumina solară prin fotosinteză. 
Ceea ce este interesant, minusculii microbi percep 
lumina solară şi se mişcă spre ea, o comportare numită 
fototaxis. 
Nou detector de raze X pentru imagistică 
medicală
Cercetători din SUA, Olanda şi China au construit un 
nou şi foarte sensibil detector de raze X care ar putea 
fi utilizat pentru imagistica medicală. Cercetătorii 
anticipează că detectorul va permite obţinerea de 
imagini de raze X utilizând doze mai mici de radiaţie 
ionizantă şi deci riscuri mai mici de cancer la pacienţi. 
Razele X sunt extrem de utile pentru diagnosticul 
medical şi monitorizarea tratamentului, deoarece sunt 
foarte penetrante, trecând prin piele şi ţesut moale 
pentru a dezvălui osul şi ţesutul de adâncime. Pe de 
altă parte, razele X trec uşor prin materialele utilizate 
în detectori şi acest lucru face aceste dispozitive 
ineficiente. Ca rezultat, protocoalele de diagnostic 
sofisticate, cum sunt scanările de tomografie 
computerizată, includ doze relativ ridicate de raze X 
pentru a obţine imagini de înaltă calitate şi astfel de 
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doze comportă un risc cunoscut de cancer. Reducând 
doza de radiaţie prin dezvoltarea detectorilor de raze 
X mai sensibili constituie un domeniu de real interes 
pentru cercetarea în fizica medicală. (Detalii în Nature 
Photonics)
Contrabanda nucleară poate fi stopată
Fizicieni de la University of Maryland din SUA au 
propus o nouă tehnică care utilizează pulsuri laser 
pentru a detecta materiale radioactive ascunse. Noua 
tehnică lucrează pe baza observării moleculelor de 
oxigen ionizate create de către radiaţia gamma şi 
utilizează laseri relativ ieftini. Tehnica a fost testată şi 
ar putea fi utilizată pentru a înlocui detecţia mai veche 
a materialelor folosite pentru a crea “bombe murdare”, 
care combină explozivi convenţionali cu materiale 
radioactive. În ciuda controlului strict, materiale 
radioactive sunt utilizate de rutină în spitale şi, de 
asemenea, pentru aplicaţii de imagistică industrială, 
cum ar fi testarea îmbinărilor de sudură. În aceste 
circumstanţe, teroriştii ar putea, în principiu, obţine 
în mâinile lor ingredientele pentru confecţionarea 
bombelor murdare. În timp ce suflul convenţional al 
unei explozii de la o astfel de bombă este mai mortal 
decât contaminarea radioactivă rezultată, bombele 
murdare ar putea contamina arii largi şi ar conduce 
la panică publică şi operaţii de curăţare costisitoare. 
Serviciile de securitate sunt, deci, interesate să 
dezvolte metode de detectare a materialului radioactiv 
de contrabandă fără să fie prea aproape de obiectul 
suspect şi fără a pune probleme de sănătate asupra 
personalului. O metodă de detectare a contrabandei 
nucleare este de a măsura direct radiaţia care este 
emisă utilizând un contor Geiger sau alt detector de 
radiaţie. Dar aceasta nu poate fi adesea pus în practică, 
deoarece cere o apropiere prea mare faţă de obiectul 
suspect. (Detalii în Physics Plasmas)
Nou tip de gravimeter miniatural
Fizicieni de la University of Glasgow din Regatul 
Unit au realizat un nou dispozitiv miniatural care 
poate efectua măsurători foarte precise ale gravitaţiei 
Pământului. Grupul care a realizat dispozitivul afirmă 
că, deşi gravimetrul lor nu este aşa de sensibil în 
comparaţie cu cei mai sensibili senzori disponibili, el 
ar putea fi produs la un cost de 1000 de ori mai mic. 
În plus, este semnificativ mai mic şi mai uşor decât 
dispozitivele curente şi ar putea fi montat pe drone sau 
aranjamente multisenzor pentru un şir de domenii, 
incluzând exploatarea minieră, ingineria civilă şi 
monitorizarea vulcanică. Gravimetrele sunt senzori 
care măsoară acceleraţia locală datorată gravitaţiei 
Pământului. În prezent, cele mai mici dispozitive de 
înaltă precizie cântăresc câteva kilograme şi sunt de 
dimensiunea unei pâini. Ele şi-au găsit utilizare într-o 

gamă largă de aplicaţii, de la exploatarea minieră, 
unde detectează schimbările gravitaţiei locale datorate 
depozitelor de minerale, la ingineria civilă, unde pot fi 
utilizate pentru a detecta golurile de sub străzi sau căi 
ferate. Pot fi, de asemenea, utilizate pentru a detecta 
mişcările magmei de adâncime, care adesea au loc 
înaintea erupţiilor vulcanice. Cele mai comerciale 
gravimetre lucrează prin efectuarea unei măsurători 
foarte precise a poziţiei unei mase care este dislocată 
datorită unei destinderi. O măsurătoare este făcută cu 
gravimetrul într-o locaţie de interes şi apoi comparată 
cu o măsurătoare separată făcută la o locaţie de 
referinţă. Astfel se pune în evidenţă diferenţa gravităţii 
locale între două locaţii cu o precizie de 10-8 m.s-2. 
Şi alte dispozitive sunt potrivite pentru măsurarea 
gravitaţiei, inclusiv gravimetrele cunatice, dar toate 
opţiunile tind să fie împovărătoare şi dificil de utilizat, 
deoarece în plus sunt şi excesiv de scumpe, de ordinul 
sutelor de mii de dolari. (Detalii în Nature)
O nouă grilă optică
Fizicieni din SUA au construit o nouă grilă optică de 
forma „ochiul boului” care este extrem de eficientă la 
colectarea fotonilor de la centri de vacanţă de azot din 
diamant. Dispozitivul poate colecta aproape trei mili-
oane de fotoni pe secundă dintr-o singură vacanţă de 
azot, care este cea mai mare valoare raportată până în 
prezent. Grila ar putea fi utilizată într-o serie de tehno-
logii în curs de dezvoltare incluzând senzori la scară na-
nometrică, surse de foton singular şi memorii cuantice. 
Impurităţile atomice sau defectele în diamantul natural 
conduc la culori roz, albastru sau galben observate în câ-
teva diamante. Un defect de tipul centrului de vacanţă 
de azot are loc atunci când doi atomi vecini de carbon 
din diamant sunt înlocuiţi de către un atom de azot şi 
un loc gol de reţea. (Detalii în Nano Letters)
“Lumina răsucită” pentru criptografia cuantică
Eficacitatea sistemelor cuanto-criptografice ar putea fi 
îmbunătăţită mulţumită unei noi tehnici care utilizea-
ză “lumina răsucită” pentru a creşte cantitatea de infor-
maţie transportată de către un foton. Tehnica, dezvolta-
tă de către un grup internaţional de cercetători, include 
codarea a 2,05 biţi pe foton prin utilizarea momentului 
unghiular orbital al luminii, în loc de polarizarea lumi-
nii, utilizată în mod curent, care permite doar un bit pe 
foton. Cercetătorii afirmă că noua lor abordare ar putea 
fi extinsă ca să poate atinge 4,17 biţi pe foton şi ar pu-
tea fi utilizată la realizarea sistemelor criptografice mai 
elastice la intruziunile externe. (Detalii în New Journal 
of Physics)
LIGO a detectat undele gravitaţionale
Cercetători care lucrează la Advanced Laser Inter-
ferometer Gravitational-wave Observatory (aLIGO) 
din SUA au realizat prima detecţie directă a undelor 



Curierul de Fizică / nr. 81 / Iunie 201616

gravitaţionale. Realizarea pune capăt vânătorii de zeci 
de ani a acestor bucle în spaţiu-timp. Această observaţie 
monumentală marchează începutul erei astronomiei 
undelor gravitaţionale şi constituie dovada pentru una 
dintre ultimele preziceri neverificate a teoriei generale 
a relativităţii a lui Einstein. Undele au fost produse de 
ciocnirea a două găuri negre de 36 şi, respectiv, 29 mase 
solare, care s-au unit pentru a forma o mişcare rapidă de 
rotaţie, o gaură neagră de 62 mase solare, la o distanţă 
de 1,3 miliarde ani lumină, într-un eveniment denumit 
GW150914. Detecţia a fost realizată la 14 septembrie 
2015 şi a fost măsurată cu detectorii aLIGO de curând 
îmbunătăţiţi, unul în Hanford, Washington şi celălalt 
în Livingston, Louisiana, unde au fost calibraţi înainte 
de primul program observaţional început patru zile 
mai târziu. Semnalul de unde gravitaţionale a dăinuit 
0,2 secunde în cele două interferometre de la LIGO şi 
a fost măsurat cu o certitudine statistică de 5,1 σ. De 
fapt, semnalul provenit de la evenimentul amintit a 
fost aşa de puternic, încât a putut fi observat chiar cu 
ochiul liber. El a fost măsurat în ambele interferometre 
de la LIGO, sosind în intervalul de şapte milisecunde 
unul de altul. Datele au arătat, de asemenea, că undele 
gravitaţionale călătoresc cu viteza luminii şi gravitaţia 
nu are masă, aşa cum este prezis de către relativitatea 
generală. (Detalii în Physical Review Letters)

Detector ultrarapid
Cercetători de la Alamos National Laboratory din SUA 
au construit primul fotodetector ultrarapid realizat 
din doturi cuantice, care este capabil să observe direct 
electronii extra într-un proces numit multiplicarea pur-
tătorului (carrier multiplication). Acest proces are po-
tenţialul de a amplifica eficacitatea celulelor solare şi 
de a înţelege modul cum acest proces apare şi ar putea 
conduce la dezvoltarea unor noi tipuri de detectoare de 
lumină şi radiaţie. Când o celulă solară convenţională 
sau un fotodetector absoarbe un foton, se creează o sin-
gură pereche electron-gaură numită exciton, în stratul 
semiconductor activ al dispozitivului. În piesele de di-
mensiuni nanometrice ale semiconductorului, numite 
doturi cuantice, electronii pot interacţiona mai puternic 
fiecare unul cu altul după ce au absorbit lumina, rezul-
tând electroni multipli dezlănţuiţi de un singur foton. 
Acest efect este cunoscut ca multiplicarea purtătorului. 
Până recent a fost dificil să se observe şi cuantifica acest 
proces de multiplicare, el având loc în timp real în dis-
pozitivele în funcţiune. Pentru a rezolva problema, cer-
cetători de la Center for Advanced Solar Photophysics 
de la Los Alamos National Laboratory, conduşi de către 
Victor Klimov, au creat un fotodetector special pentru 
inginerie care dezvăluie multiplicarea purtătorului prin 
monitorizarea schimbărilor rapide a curentului electric 
care apare când lumina este absorbită de către dispozi-
tiv. Într-adevăr, dispozitivul poate distinge între eveni-
mente care au loc la intervale de 50 ps. 
(Detalii în Nature Communications)
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