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Curierul de Fizicã îºi propune sã se adreseze întregii comunitãþi ºtiinþifice/universitare din þarã ºi diaspora !
Nota Ediţiei CdF 86

CdF 86, Decembrie 2019, încheie un “zbor deasupra IFA”
cu prilejul împlinirii a 70 de ani de la înfiinţarea Institutului de
Fizică al Academiei R.P.R. [vezi Nota Ediţiei CdF 85]. Este greu
de a separa evenimentele istorice, de realităţile istorice şi de
interpretările faptelor. Iar când originile nu se pot delimita clar,
când memoria păleşte, când realităţile sunt continuu refiltrate şi
reinterpretate, apare legenda, mitul, care rămân, la dimensiunea
umană, legăturile cele mai puternice ce reunesc realităţile
alternative, aşa cum le-a perceput fiecare, actor sau spectator,
căci “O IFÃ este lumea, iar noi toţi actorii ei”… LA MULŢI ANI!...
pentru toate şi pentru toţi! Ne revedem în anul 2020, atunci
când se vor împlini 70 de ani de la mutarea Institutului de facto la
Măgurele (toamna anului 1950) şi 30 de ani de la apariţia revistei
“Curierul de Fizică” (15 iunie 1990).
Noutăţi din activitatea revistei “Curierul de Fizică”
Ultimele noutăţi din viaţa revistei: toamna anului 2019 a marcat sfârşitul distribuţiei unor colecţii reîntregite sau grupaje de
numere pe diferite tematici: membrii Asociaţiei “Asul de Treflă
de pe Malul Lacului” au primit prin poştă numerele omagiale dedicate Profesorului Mircea Oncescu; colecţia completă şi
exemplare suplimentare au fost distribuite direct sau prin poştă
către Institutul de Fizică Atomică, Centrul de Specializare a Cadrelor din Domeniul Nuclear, Institutul Naţional de CercetareDezvoltare pentru Fizică Tehnică – IFT Iaşi; exemplare grupate
pe tematici specifice au fost distribuite Departamentului Fizică
Computaţională şi Tehnologia Informaţiei din IFIN-HH şi Departamentului de Fizică Teoretică al IFIN-HH. Membrii acestui ultim
departament ne-au semnalat că doresc o distribuire judicioasă
a materialului primit între acest departament, secţiile de profil
din Facultatea de Fizică a Universităţii din Bucureşti şi din Repu-

blica Moldova. Ultimul set de exemplare pe tematică a fost dus
la Muzeul Politehnicii din Bucureşti, CdF 56 publicând un articol
asupra istoriei acestui muzeu. Astfel, colectivul redacţional şi-a
încheiat dificila misiune de reorientare a arhivei tipărite către Institute, Facultăţi, Centre, Departamente, Colective şi chiar către
persoane interesate. Practic, “zestrea” rămasă la sediul social al
revistei nu va mai cuprinde decât cele două colecţii complete
ale revistei tipărite, la zi, alături de documente legate de funcţionarea revistei şi alte materiale care de-a lungul timpului au
intrat în posesia “Curierului de Fizică”. În speranţa revitalizării sediului social, materialul rămas va fi verificat, sortat, iar ceeace va
rămâne va fi supus unor tratamente prin iradiere tehnologică
pentru asigurarea îndeplinirii condiţiilor necesare unor depozite tipărite. Anul 2020, ca An Omagial CdF, sperăm să reprezinte
repunerea pe picioare a revistei şi sub acest aspect. Vrem ca
data de 15 iunie 2020 să ne prindă “cu toate lecţiile făcute la zi”!
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Generaţia “Forty-Niners” de la Măgurele
1848-1855 „The California Gold Rush”
1948-1955 „Institutul de Fizică al Academiei R.P.R.”
1848: “California Gold Rush” (1848 – 1955) a început la 24 Ianuarie 1848, atunci când James Wilson Marshall a descoperit aur la Sutter’s Mill în Coloma.
1848 + 100: Din 1948, Profesorul Horia Hulubei a început
“plimbările” în jurul Capitalei pentru alegerea locului
Institutului.
1849: Din aproximativ 300.000 de oameni ce au venit în California în acea perioadă, 90.000 au ajuns în 1849, atât pe
mare cât şi pe uscat.
1849 + 100: La Măgurele au venit la 1 Septembrie 1949 5-6
oameni; au început să se instaleze şi practic, de la 1 Octombrie 1949, se poate spune că a început “Măgurele
Scientific Rush”. În 1959, Institutul număra aproape 1000
de angajaţi.
1848 – 1849: Prima generaţie a primit denumirea de “FortyNiners” şi ei au declanşat o serie de schimbări unice în
America de Nord.
(1848 – 1849) + 100: Prin Decretul nr. 76 din 9 iunie 1948 Academia Română era transformată în Academia Republicii
Populare Romîne (Academia R.P.R.). Pentru elaborarea
Statutului de organizare şi funcţionare, precum şi pentru
preluarea şi administrarea bunurilor se constituia un Comitet provizoriu alcătuit din mai multe persoane, printre
care Prof. Eugen Bădărău.
1849 – 1855: “Goana după aur” a dus la dezvoltarea într-un
ritm fără precedent până atunci a micului orăşel San
Francisco, o dată cu înflorirea drumurilor, bisericilor, şcolilor şi altor instituţii civile necesare unui mare oraş.
(1849 – 1855) + 100: Domeniul Măgurele intra sub stăpânirea
“brand-ului IFA” şi avea să se transforme de-a lungul anilor în Platforma Măgurele, o dată cu înflorirea drumurilor,
cartierelor, instituţiilor de cercetare, şcolilor şi altor instituţii civile necesare unui oraş “citadelă a ştiinţei”.
1850: S-a creat rapid un sistem de legi şi de instrumente de
guvernare ce a permis admiterea rapidă în 1850 a statului
liber California în componenţa Statelor Unite ale Americii.
1850 + 100: La 27 Mai 1949, Prezidiul Academiei R.P.R a fost

împuternicit să ia toate măsurile pentru a asigura punerea în funcţiune a Institutului. Acest Prezidiu, în şedinţa
din 29 iulie 1949, a aprobat Regulamentul de organizare şi funcţionare al Institutului şi a hotărât să încredinţeze Profesorului Horia Hulubei conducerea lui. La 1 septembrie 1949, Institutul a început să funcţioneze oficial.
În toamna anului 1950 Institutul s-a mutat de facto la
Măgurele.
1849 – 1855: Pe uscat au venit în California peste 150.000 de
oameni. Mijlocul principal de deplasare erau căruţele.
(1849 – 1855) + 100: A apărut primul autobuz al Institutului,
“Rumbatronul”, care a fost înlocuit în următorii ani de un
autobuz albastru, “Sabena”, şi de unul roşu, “Scufiţa roşie”.
1849 – 1855: În California, oamenii au construit mai întâi
forturi de apărare; izolarea şi neamestecul cu populaţia
indigenă au fost la început mijloace necesare dezvoltării.
(1849 – 1855) + 100: La început toate erau legate de “Curtea
IFA”, o reşedinţă a ştiinţei româneşti înflorită pe locurile
unor curţi boiereşti fortificate succesive atestate documentar cel puţin din 1582, prima dată ca reşedinţă a lui
Badea din Măgurele şi Cojeşti.
1855: În câmp deschis se foloseau şanţuri de delimitare şi de
apărare a prospecţiunilor.
1855 + 100: Măgurele – în câmp deschis, în locul parcelelor
de grădini începe construirea Inelului de utilităţi Reactor.
“Inima” generaţiilor “Forty-Niners 1855”: Talerul - şaitrocul cu
care scoteau sedimentul de pe fundul râurilor, Pepitele
“Generaţiei Forty-Niners”.
“Inima” generaţiilor “Forty-Niners 1855 + 100”: Zona Activă a
Reactorului VVR-S unde iradiau materialele în speranţa
de a găsi “un alt fel de aur”, “Pepitele” “Generaţiei IFA”.
1989 / Iunie 1990: Familia IFA a sărbătorit aniversarea a 40 de
ani de “căsnicie ştiinţifică”; “Generaţia IFA” a stabilit “trăsătura ADN a fizicii româneşti”.
”The Gold Rush” a stabilit “trăsătura ADN a americanului californian” – Kevin Starr, 2005.
Corina Simion, Redactor Şef “Curierul de Fizică”

Cel mai subțire ghid de undă: de grosime trei atomi
Ghidurile de undă sunt componente cruciale în tehnologiile
de comunicarea datelor, dar eforturile de a le aduce la dimensiuni nanoscalare s-au dovedit a nu fi o sarcină ușoară,
în ciuda progreselor importante din nanooptică și nanomateriale. Într-adevăr, ghidul de undă cel mai subțire utilizat în
prezent în aplicațiile comerciale are sute de nanometri grosime, iar cercetătorii studiază ghiduri de undă de nanofire la
dimensiuni de 50nm în laborator. Cercetători din SUA (University of California at San Diego) au realizat cu succes cel
mai subțire dispozitiv optic sub forma unui ghid de undă de
doar trei straturi atomice grosime. Dispozitivul ar putea conduce la dezvoltarea celei mai mari densități de cipuri optoelectronice. (Detalii în Nature Nanotechnology)

Skyrmioni antiferomagnetici sintetici
Skyrmionii sunt configurații de cuasiparticule cu spin magnetic cu o structură turbionară asemănătoare vortexului. Ei
pot fi imaginați ca noduri 2D (sau texturi de spin) în care momentele magnetice se rotesc cu circa 3600 în interiorul unui
plan. Ei au fost descoperiți acum circa zece ani în cristale de
mangan-siliciu fără centru de simetrie și în cristale de cobalt-fier-siliciu, dar în prezent sunt cunoscuți într-un domeniu larg de materiale, care includ multistraturile magnetice
ultrasubțiri, cu un potențial extraordinar al aplicațiilor viitoare.
Pentru prima dată, cercetători de la CNRS/Thales/ Universitatea Paris-Sud din Franța au realizat cu succes stabilizarea de
skyrmioni antiferomagnetici într-un sistem material ordinar la
temperatura camerei. (Detalii în Nature Materials)
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La acest moment aniversar, Iaşiul nu putea lipsi pentru că ..[Horia Hulubei - n.r.] “S-a născut la 15 noiembrie 1896 la Iaşi, într-o
căsuţă din Tătăraşi, str. Trompetei nr. 44, acoperită în acea zi cu zăpadă”, aşa cum mărturisea în cuvântul de răspuns la sărbătorirea sa
festivă în cadrul Academiei, cu prilejul celei de a 70-a aniversări. A absolvit, ca bursier pe toată perioada şcolii, celebrul Liceu Internat din
Iaşi (azi Colegiul Naţional “Costache Negruzzi”) ca şef al promoţiei 1915, fiind înscris pe panoul de onoare al liceului, iar bacalaureatul şi
l-a luat cu distincţie. S-a înscris la Universitatea din Iaşi, Facultatea de Ştiinţe, Secţia de Fizică şi Chimie, dar studiile sale au fost întrerupte
de Primul Război Mondial. Este mobilizat şi apoi trimis pe front, unde participă, cu gradul de sublocotenent, la luptele de la Nămoloasa,
Băltăreţi şi Mărăşeşti (vara anului 1917). Generalul Berthelot, şeful misiunii militare franceze în România, are iniţiativa trimiterii în Franţa
a unui grup de tineri români pentru a urma o şcoală de aviaţie şi a deveni piloţi ai aviaţiei militare.” (P.T. Frangopol - Horia Hulubei, REVISTA DE POLITICA ŞTIINTEI ȘI SCIENTOMETRIE, SERIE NOUĂ, Vol. 1, Nr. 3, Septembrie 2012, p. 178-183) … printre ei, şi Horia Hulubei - iar
de aici a început totul … [n.r.].
Iaşiul nu putea lipsi pentru că, la Iaşi a trăit şi şi-a desfăşurat activitatea ştiinţifică marele fizician Ştefan Procopiu, despre care Horia
Hulubei spunea, în legătură cu descoperirea cunoscută ca Magnetonul Bohr-Procopiu, că “Ştefan Procopiu este primul care a introdus
cuantificarea la atom şi care, cu această ocazie, a fost şi primul care a dat o valoare pentru momentul magnetic la atom, în vigoare şi
astăzi” (Prof.dr.ing. Florin Teodor TĂNĂSESCU – “125 de ani de la naşterea savantului român Ştefan PROCOPIU”).
Şi pentru că o vreme, de cel puţin 14 ani, activitatea acestui mare om de ştiinţă a intersectat viată ştiinţifică a Institutului de Fizică şi
Ştiinţe Tehnice din Iaşi, ... istoria continuă.

ISTORIA Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare
pentru Fizică Tehnică - IFT Iaşi, încadrată în ISTORIA FIZICII ROMÂNEŞTI
„Progresul se face pe seama celor perseverenţi”
(Prof. Ştefan PROCOPIU, într-o prelegere susţinută în anul 1939)
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică Tehnică - IFT Iași (INCDFT-IFT Iaşi) face parte din reţeaua
de institute naţionale de cercetare-dezvoltare coordonate de
Ministerul Cercetării şi Inovării (MCI), fiind cea mai importantă
instituţie de cercetare în domeniul Fizicii din Regiunea de
Nord-Est a României şi cea mai performantă instituţie de cercetare-dezvoltare-inovare la nivel naţional în domeniul magnetismului, materialelor magnetice şi aplicaţiilor acestora.
În anul aniversar 2019, când Institutul de Fizică din Bucureşti sărbătoreşte 70 ani de la înfiinţare, INCDFT-IFT Iaşi aniversează 68 de ani de istorie și 23 de ani ca Institut Național
de Cercetare-Dezvoltare.
Crearea la Iaşi a unei instituţii de cercetare în domeniul
fizicii şi tehnicii a fost iniţiată de către Partidul Muncitoresc
Român (P.M.R.) şi dusă la îndeplinire de către Prezidiul Academiei Republicii Populare Române (R.P.R.) care, în toamna
anului 1950, a hotărât înfiinţarea la Iaşi a unui Institut de Fizică
şi de aplicaţii ale fizicei. Scopul acestei acţiuni era ca, această
instituţie, împreună cu alte instituţii de cercetare din Iaşi, să
contribuie la „ridicarea Moldovei de Nord”. În aceste circumstanţe, în iarna 1950-1951, în „Dulcele Târg al Ieşului” (cum îi
spunea Ionel Teodoreanu), Prezidiul Academiei R.P.R.- Filiala
din Iași a fondat Secţia de Fizică şi Ştiințe Tehnice [1]. În cursul
aceluiaşi an, în cadrul şedinţei de constituire din 17 iulie 1951,
Secţia de Fizică şi Ştiințe Tehnice a devenit Institutul de Fizică
şi Științe Tehnice [2].
Organizatorul şi coordonatorul Secţiei/Institutului de
Fizică şi Științe Tehnice a fost Profesorul Teofil VESCAN [3]
care a venit de la Bucureşti cu promisiuni mari atât în ceea
ce priveşte asigurarea spaţiului în care va funcţiona viitoarea
instituţie de cercetare, cât şi în ceea ce priveşte repartiţia de
aparatură de cercetare şi încadrarea de personal de cercetare
propriu. Aceste promisiuni s-au dovedit, încă de la început, a

fi doar iluzii.
Perioada de început a activităţii Secţiei/Institutului de Fizică şi Ştiinţe Tehnice a fost deosebit de grea. Lipsurile financiare, lipsa personalului de cercetare, a aparaturii şi a spaţiului
propriu, perpetuate pe durata a mai mult de 5 ani, au fost
probleme evidențiate în toate raportările anuale şi în toate
adresele aduse la cunoştinţa conducerii Academiei R.P.R.,
precum şi a forurilor de partid şi de stat. În documentul de
arhivă [4], referitor la aceste probleme, se specifica: „Un institut nu înseamnă numai o clădire goală sau o sumă alocată pentru clădirea ei şi salarizarea membrilor, fie chiar şi pentru aparatură, ci în primul rând un colectiv puternic prevăzut cu aparatură
şi mai puternică”. În ceea ce priveşte sediul propriu, la 5 ani de
la înfiinţarea Secţiei/ Institutului de Fizică şi Ştiinţe Tehnice, lucrările la clădirea în curs de amenajare, denumită „Pavilionul
Moldova”, se desfăşurau cu mare greutate. Despre personalul de cercetare propriu, permanent şi despre aparatura de
cercetare, în documentul de arhivă [5] se specifica: „Cadrele
tinere formează cam 1/3 din întregul personal științific, ceea ce
desigur este relativ puțin, dar se explică prin faptul că mai mult
de 2/3 din munca ns. se duce la Universitate și Institutul Politehnic
(în laboratoarele ce ne sînt puse la dispoziție) și abia 1/3 la Pavilionul Moldova”. În acelaşi context, în documentul de arhivă din
anul 1951 [6], se menţiona de asemenea: „Secţia de Fizică din
Iaşi a fost împiedicată în lucrul ei atât de lipsa de personal, cât şi
de lipsa de aparate şi materiale. Această secţie lucrează în laboratoarele Universităţii şi aceste laboratoare fiind insuficient înzestrate, o muncă mai extinsă de cercetare stiinţifică nu va fi posibilă
decât atunci când Academia va putea oferi destul spaţiu pentru
cercetările colectivelor precum şi aparate şi materiale”.
În ciuda neajunsurilor întâmpinate în coordonarea şi
dezvoltarea Secţiei/Institutului de Fizică şi Științe Tehnice,
Profesorul Teofil VESCAN a slujit cu credinţă şi perseverenţă
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Prof. Teofil T. VESCAN (1913-1963)
Fondator, Director şi Coordonator al activităţii de cercetare
ştiiţifică a Secţiei/Institutului de Fizică și Științe Tehnice

Prof. Ștefan PROCOPIU (1890-1972)
Preşedinte al Consiliului Științific şi Coordonator al activităţii de
cercetare ştiinţifică a Secţiei/Institutului de Fizică și Științe Tehnice

această instituţie de cercetare, iniţial ca director şi mai apoi ca
responsabil de secţie, de la înfiinţare, în anul 1951, şi până la
decesul său, în anul 1963.
Înfiinţarea la Iaşi a Secţiei de Fizică şi Ştiințe Tehnice a
stârnit entuziasm printre personalităţile ştiinţifice din domeniul fizicii şi tehnicii, profesori eminenţi de la Universitatea
„Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi şi de la Institutul Politehnic
care au ‚pus umărul’ la demararea activităţilor de cercetare
din institut.
Activitatea ştiinţifică desfăşurată în cadrul Secţiei/Institutului de Fizică şi Ştiinţe Tehnice era organizată pe colective
de cercetare, coordonate de eminente cadre didactice universitare din domeniul fizicii, de la Universitatea „Alexandru
Ioan Cuza” din Iaşi, şi anume: Prof. Teofil VESCAN; Prof. Ştefan
PROCOPIU; Prof. Constantin MIHUL; Prof. Nicolae CALINICENCO;
Prof. Constantin BEDREAG; Vasile TUTOVANU; etc, şi de profesori
universitari renumiţi în domeniul tehnicii, de la Institutul Politehnic din Iaşi, şi anume: Prof. E. GAIGINSCHI; Prof. V. CORLAŢEANU; Prof. Dr. V. PETRESCU; Prof. A. SEŞAN; Dr. Al. CHELĂRESCU;
etc. Personalităţile ştiinţifice ieşene, implicate în activitatea de
cercetare a secţiei/institutului, erau şi persoane de decizie în
cadrul celor două instituţii de învăţământ superior din Iaşi, şi,
în această dublă calitate, au contribuit la buna desfăşurare a
activităţii secţiei/institutului cu aparatură de cercetare, spaţiu
(ex. laboratoare) şi resurse umane (cercetători colaboratori mare parte cadre didactice universitare, ingineri, tehnicieni)
la demararea şi desfăşurarea activităţiilor de cercetare din cadrul acestei tinere instituţii de cercetare în domeniul fizicii unică în regiunea Moldovei.
În perioada 1951-1955, coordonarea ştiinţifică a Institutu-

lui de Fizică şi Ştiinţe Tehnice a fost asigurată de către Prof.
Ştefan PROCOPIU care era Preşedinte al Consiliului Ştiinţific, iar
coordonarea administrativă de către Comitetul de Direcţie
format din: Prof. T.T. VESCAN - Director; Prof. Şt. PROCOPIU - Preşedinte al Consiliului Ştiinţific, Prof. C. MIHUL şi ing. Prof. V. CORLĂŢEANU [7].
În trimestrul II al anului 1954, statutul Institutului de Fizică
şi Științe Tehnice a fost modificat, acesta revenind la denumirea iniţială de Secția de Fizică şi Științe Tehnice. În documentul de arhivă [8], această modificare de statut este prezentată
astfel de către Prof. T.T. VESCAN: „Secţia noastră a intrat în acest
an în al 5-lea an al activităţii sale, din care timp de 3 ani a funcţionat sub titulatura de institut, justificat şi prin complexitatea problemelor studiate de către colectivele noastre şi prin nevoile materiale ale acestor colective”. În documentul de arhivă din 30 VI
1954 [6] există informaţia conform căreia, principalul motiv al
acestei „...retrogradări ar fi reducerea personalului institutului cu
40%, adică de la 31,5 posturi (21,5 posturi de cercetători şi 10 personal auxiliar) la 26 posturi (19 cercetători şi 7 auxiliari). Reducerea
personalului din cercetare s-a realizat concomitent cu mărirea
salarială”. Reducerea de personal a avut loc şi din cauză că,
pe lângă cercetătorii ‚numiţi’, în institut desfăşurau activităţi
de cercetare şi un număr de cercetători cu jumătate de normă şi cercetători onorifici, cadre didactice de la instituţiile de
învăţământ superior din Iaşi, care în momentul în care li s-a
impus de către Academie să aleagă între postul din cercetare
şi postul din învăţământ (mai bine plătit), majoritatea au ales
postul de la catedră.
În anii care au urmat (cel puţin până în anul 1958), Profesorul Teofil VESCAN, care a deținut funcția de director, a militat
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neobosit, cu diferite ocazii, pentru „.ridicarea Secției de fizică şi
științe tehnice la rangul de institut” [9]. Transformarea din nou
a Secției de Fizică şi Științe Tehnice în institut, era prezentată de Profesorul Teofil VESCAN „…ca o doleanță a instituției pe
care o conducea, în baza rezultatelor științifice obținute”. În documentul de arhivă [10] se specifica: „…suntem de părere că în
viitorul cincinal și deci începînd cu 1956, să ni se redea titulatura
de INSTITUT de FIZICĂ și ȘTIINȚE TEHNICE. Acest institut va avea,
normal, două secții, una de fizică și alta de științe tehnice”.
În anul 1958, ca urmare a hotărârii Adunării generale a
Academiei R.P.R. din decembrie 1957, Secţia de Fizică și Ştiinţe Tehnice a fost scindată în două centre/secţii de cercetare,
independente, subordonate Academiei Republicii Socialiste
România (R.S.R.), şi anume:
1. Centrul/Secţia de Cercetări Fizice, cu sediul în clădirea Institutului de Chimie “Petru Poni” și în clădirea numită
„Pavilionul Moldova”, a fost coordonat(ă) alternativ de către
Profesorul Ştefan PROCOPIU şi de către Profesorul Teofil VESCAN.
Această alternanţă la conducerea Centrului/ Secţiei de Cercetări Fizice a fost pricinuită, printre altele, şi de pierderea temporară de către secţie, timp de aproximativ 2 ani (1962-1963),
a identităţii sale administrative, în sensul că aceasta a fost
înglobată în cadrul Institutului de Chimie „Petru Poni” care
a avut, în această perioadă, denumirea de Institutul de Chimie - Fizică „Petru Poni” [11]. Începând cu anul 1964, Secţia de
Cercetări Fizice şi-a recapătat autonomia administrativă sub
coordonarea şefului de Secţie Acad. Prof Ştefan PROCOPIU.
2. Centrul/Secţia de Cercetări Tehnice, coordonat(ă) iniţial de către Profesorul Vasile CORLĂŢEANU, aborda probleme
legate în mod direct de economia naţională, fiind dezvoltate
în cadrul a 4 sectoare: electrotehnic, electroenergetic, termoenergetic și mecanică aplicată. Această instituţie nu avea
sediu propriu. În aprilie 1965, Secţia de Cercetări Tehnice a
devenit Centrul de Cercetări Tehnice, cu sediul în clădirea din
strada Florea nr.6, adresă devenită ulterior strada Spital Paşcanu nr.4, a fost coordonat de către Profesorul Emil GAIGINSCHI.
În anul 1964 şi-a început activitatea Consiliul de coordonare a activităţii ştiinţifice din centrul Iaşi, care, în conformitate cu indicaţiile primite… şi-a precizat atribuţiile şi metodologia
de lucru… şi a stabilit componenţa comisiilor şi subcomisiilor
de coordonare a activităţii ştiinţifice pe domenii de specialitate.
Misiunea acestui Consiliu era, printre altele, de a reorganiza
activitatea de cercetare dezvoltată în instituţiile de cercetare
din Iaşi, cu scopul de a elimina paralelismele în activitatea de
cercetare, în sensul că, o serie de tematici ştiinţifice, se studiau simultan în mai multe instituţii de cercetare şi de învăţământ superior din Iaşi şi din ţară. În acest context, Secţia
de Cercetări Fizice a fost reorganizată pe profil de magnetism
- specialitate cu tradiţie de decenii la Iaşi.
În mai 1969, cele două centre/secţii de cercetare se reunesc,
luând ființă Centrul de Cercetări Tehnice şi Fizice, coordonat,
în calitate de director, de către Prof. Emerit Ing. Ioan CURIEVICI.
În anul 1973, la Bucureşti se înfiinţează Institutul Central de
Fizică Bucureşti - ICEFIZ, iar Centrul de Cercetări Tehnice şi Fizice, împreună cu alte instituţii de cercetare din ţară, inclusiv
cu I.F.A. Bucureşti, sunt incluse în componenţa acestui institut
central, nou înființat, care la rândul său făcea parte din Comitetul de Stat pentru Energie Nucleară (CSEN).

În anul 1977, Centrul de Cercetări Tehnice şi Fizice a devenit Centrul de Fizică Tehnică (C.F.T.), aflându-se în coordonarea Comitetului de Stat pentru Energie Nucleară.
Începând cu luna iulie 1978 și până în noiembrie 1989,
director al Centrului de Fizică Tehnică a fost CS I, Dr. Nicolae
REZLESCU.
La începutul anului 1981, Centrul de Fizică Tehnică, care
funcţionase atât în clădirea Institutului de Chimie Macromoleculară “Petru Poni”, cât şi în clădirea din str. Spital Paşcanu
nr. 4, îşi mută sediul în clădirea din Bulevard Prof. Dr. Docent
Dimitrie Mangeron nr. 47.
În data de 14 noiembrie 1989, în funcția de director al
Centrului de Fizică Tehnică este numit CS I, Dr. Horia CHIRIAC,
care a coordonat această instituţie de cercetare, în calitate
de Director, până în anul 1996, iar apoi, în calitate de Director
General, până în iunie 2011.
În februarie 1990, ca urmare a creșterii numărului de
angajați și diversificării activităților de cercetare, în special
al cercetărilor aplicative, Centrul de Fizică Tehnică a devenit
Institutul de Fizică Tehnică (I.F.T. Iași), unitate cu personalitate juridică aflată în componența Institutului de Fizică Atomică
București.
I.F.T. Iași a funcționat sub această titulatură până în anul
1996, când prin H.G. nr. 1311 din 25 noiembrie 1996 a fost înfiinţat Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică Tehnică - IFT Iaşi (INCDFT-IFT Iaşi), persoană juridică română aflată în coordonarea Ministerului Cercetării şi Tehnologiei.
Începând cu data de 22 iunie 2011, Director General al
INCDFT-IFT Iași este CS I, Dr. Nicoleta LUPU.
Orientarea activităţilor de cercetare dezvoltate în cadrul
INCDFT-IFT Iaşi, de la înfiinţarea acestuia în anul 1951 şi până
în prezent, a fost marcată şi de orientarea politică în domeniu, fiind axată pe acţiuni ,mobilizatoare’, iniţate în diferite perioade de timp şi anume: „Ridicarea Moldovei şi valorificarea resurselor”; „Asimilarea de produse pentru reducerea importurilor”;
„Cercetare - dezvoltare şi inovare”.
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De la cercetarea pentru “Ridicarea Moldovei
şi valorificarea resurselor”, la cercetarea pentru
‘asimilarea de produse’
Orientarea activităţilor de cercetare ştiinţifică şi tehnică
dezvoltate în cadrul Secției/Institutului de Fizică şi Științe
Tehnice, a fost „..determinată de condiţiile specifice ale Iaşului şi
Moldovei în perioada anilor ’50, plină de lipsuri financiare şi lipsită de coerenţă în ceea ce priveşte organizarea cercetării ştiinţifice
şi tehnice. În linii mari, se poate afirma că în primii ani de existenţă, activitatea secţiei /institutului s-a axat, pe de o parte, pe probleme impuse de dezvoltarea generală a tehnicii şi a economiei
noastre, iar pe de altă parte, pe probleme strâns corelate cu eforturile de refacere a Iaşului şi Moldovei” [12].
În primii ani de la înfiinţare, activităţile de cercetare ale
Secției/Institutului de Fizică şi Științe Tehnice, care se desfăşurau pe colective de cercetare coordonate de cadre didactice
universitare, au fost puternic amprentate atât de expertiza
ştiinţifică şi tehnică a profesorilor de la cele două instituţii de
învăţământ superior din Iaşi, respectiv Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” şi Institutul Politehnic, cât şi de problemele
tehnice ale ţării aflată în plină reconstrucţie şi dezvoltare. În

perioada 1951-1956, cercetătorii şi/sau colaboratorii externi
ai Secţiei/Institutului de Fizică şi Științe Tehnice abordau, pe
lângă activităţi ştiinţifice dezvoltate în domeniul fizicii, şi tematici din domeniul geologiei, construcţiilor, hidrografiei
şi hidrogeologiei. În Adresa nr. 53/1951, aflată în arhiva Academiei Române - Filiala Iaşi [5], Directorul Secției/Institutului de Fizică şi Ştiinţe Tehnice - Prof. Dr. Teofil VESCAN, solicita
Secretariatului Filialei din Iaşi a Academiei R.P.R. inserarea în
planul pentru anul 1952 a 3 teme suplimentare şi anume: 1.
Clima Moldovei şi latura ei aplicativă; 2. Valea Siretului între Liteni
şi Adjud - posibilităţi de valorificare economică; 3. Studiul esenţelor lemnoase din Masivul Dealul mare - Hârlău, precum şi problemele ridicate de valorificarea lor economică.
În perioada de după 1951, activitatea de cercetare din
ţară nu era organizată pe baza unei strategii unitare la nivel
naţional [13]. Lipsa, în zona Moldovei, a unor instituţii departamentale în domeniul tehnicii, a condus la o diversificare excesivă a tematicilor de cercetare cu puternic accent aplicativ,
propuse pentru dezvoltare în cadrul Secţiei/ Institutului de
Fizică şi Ştiinţe Tehnice, care funcţiona cu un număr redus de
cadre. În aceste circumstanţe, cercetătorii trebuiau să dezvolte atât problemele ştiinţifice specifice fizicii, propuse spre
rezolvare prin planul tematic, cât şi problemele tehnice de
interes local, regional şi naţional, şi anume:
- descoperirea resurselor radioactive naturale;
- punerea în valoare şi industrializarea unor surse de materiale
de construcţii deficitare - ex. nisipul alb pentru fabricarea sticlei fine, argile fuzibile smectice, şisturi şi cariere de piatră;
- studiul petrografic şi chimic al zăcământului de ghips de la
Cuzlău;
- rezolvarea unor probleme hidrografice zonale (ex. lucrări
de amenajare hidrotehnică a Moldovei - derivarea apelor
Siretului);
- rezolvarea unor aplicaţii industriale (ex. defectarea cablurilor subterane; coroziunea conductelor de apă; etc);
- rezolvarea unor probleme comunitare (ex. alimentarea cu
apă a oraşului Iaşi; problema aparatelor electromedicale ieftine pentru mediul rural, construcţii rurale ieftine, etc).
În ciuda implicării excesive a cercetătorilor ştiinţifici în
rezolvarea acestor probleme tehnice, cu puternic accent

practic, în cadrul fiecărui raport de activitate al institutului, la
capitolul concluzii, se propunea pentru viitor diminuarea dispersării activităţilor de cercetare şi a implicării colectivelor de
ştiinţe tehnice în rezolvarea unor probleme practice, nespecifice tematicilor de cercetare aflate în derulare. În Raportul
de activitate pentru anul 1954 [7], Prof. T. VESCAN menţiona:
„Încă din anul 1951, ţinînd seama de tradiţiile cercetării ştiinţifice
din capitala Moldovei şi de necesităţile ţării noastre, s-a hotărît,
pe baza analizei situaţiei, ca institutul nostru să ia un caracter din
ce în ce mai pronunţat de institut pentru cercetări din domeniul
electricităţii teoretice şi aplicate.” Pentru îndeplinirea acestui deziderat, s-a încercat orientarea, uneori puţin forţată „... pe linia
aplicaţiilor electricităţii” a unor activităţi din alte domenii ale
tehnicii şi anume:
- domeniul mecanicii aplicate (ex. probleme mecanice pe
care le ridică maşinile electrice);
- domeniul construcţiilor şi al altor domenii (ex. probleme
de ameliorare a pământurilor pe cale electrică).
În legătură cu abordarea de către colectivul de electrotehnică a unor probleme tehnice nespecifice, se preciza: „O
activitate constructivă a avut în această direcţie Consiliul ştiinţific
de sub conducerea tov. Prof. Şt. Procopiu, care prin analizele intreprinse a îndrumat colectivele (care erau pe cale să alunece pe
panta unui practicism îngust), spre studiul ştiinţific al problemelor
ridicate” [6].
Cercetarea aplicativă și dezvoltarea de activități de
producție la scară mică au început să preocupe comunitatea științifică din România, în special după iniţierea planurilor cincinale care prevedeau ca sarcină, pentru instituțiile de
cercetare, realizarea de materiale și produse pentru industrie
și agricultură. Astfel, pe lângă activitățile de cercetare fundamentală, se punea mare accent pe cercetarea aplicativă și pe
legătura cu producția. În cadrul rapoartelor anuale de activitate elaborate pentru anii 1954 şi 1955 [14] sunt prezentate
informații privind activitatea de cercetare realizată de către
Secția de Fizică și Științe Tehnice pentru diferite întreprinderi/
instituții industriale din diverse domenii și anume: Trustul Minier Baia-Mare; Institutul de Petrol și Gaze Ploiești; Institutul
Agronomic Iași; Întreprinderea „23 August” București; etc.
Cercetări cu caracter aplicativ au fost realizate, în această perioadă, şi pentru: Ministerul Gospodăriei Comunale (Influenţa
vibraţiilor arborilor şi fundaţiilor asupra ruperii arborilor cotiţi din
centralele electrice); Ministerul Construcţiilor (Realizarea betoanelor uşoare din tufuri vulcanice); Ministerul Minelor (Radioactivitatea naturală. Valorificarea izvoarelor radioactive); Ministerul
Energiei Electrice şi Industriei Electrice (Rezistivitatea solului).
Lipsa stringentă a aparaturii de cercetare, care s-a perpetuat pe durata a mai multor ani, ‘forţa’ cercetătorii şi inginerii
să proiecteze şi să realizeze aparatură pentru activităţile de
cercetare aflate în derulare (ex. microfotometru pentru studiul
fluorescenţei hidrocarburilor din petrolul românesc; magnetometru sau gaussmetru electrolitic pentru măsurarea câmpurilor
magnetice între 10 G şi 1.000 G; cuptor de încălzire în înaltă frecvenţă; capacimetru sensibil; dispozitiv de măsură pentru studiul
rezistivităţii solului; etc).
Pe lângă activităţile de cercetare cu caracter practic, în
cadrul Secţiei/Institutului de Fizică şi Ştiinţe Tehnice au fost
dezvoltate şi activităţi de cercetare teoretică axate pe: aplica-
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Sediul actual al INCDFT-IFT Iaşi
din Bulevardul Prof. Dr. Dimitrie Mangeron nr. 47

ţii atomiste ale electrostaticei clasice şi ale teoriei relativităţii generalizate; studii de feromagnetism şi magnetism terestru; studii ale
fluorescenţei hidrocarburilor; etc [14]. Din respect pentru munca de cercetare a precedesorilor, în Raportul de activitate din
anul 1954 [7] se specifica că, o parte însemnată a cercetărilor
desfăşurate în cadrul Secţiei/Institutului de Fizică şi Ştiinţe
Tehnice urmăreau preocupările de succes ale şcolii româneşti de fizică (ex. colectivul de magnetism continua cercetările
cu privire la efectul Barkhausen iniţiate şi conduse de către Prof.
Şt. PROCOPIU, iar colectivul de radioactivitate continua cercetările iniţiate de către Prof. Dragomir HURMUZESCU).
În ceea ce priveşte diseminarea rezultatelor obţinute în
activitatea ştiinţifică dezvoltată în cadrul Secţiei/ Institutului
de Fizică şi Ştiinţe Tehnice, exista din partea conducerii ştiinţifice o grijă deosebită pentru calitate. Astfel, lucrările ştiinţifice
elaborate, în special de către personalul tânăr de cercetare,
dar nu numai, erau ‚filtrate’ „…în cadrul şedinţelor de comunicări, căci conform unei uzanţe a institutului nostru, toate lucrările
care urmează a fi prezentate la Filială sau la Bucureşti, trebuie să
treacă prima dată la discutarea în faţa şedinţei plenare a institutului” [7].
Deoarece anumite teme de cercetare derulate în cadrul
Secţiei de de Cercetări Fizice se dezvoltau în paralel la Iaşi, la
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” şi la Institutul Politehnic,
precum şi la Bucureşti, la Institutul de Fizică Atomică (I.F.A.)
şi la Institutul de Fizică [15], în mai 1962 s-a hotărât restructurarea Secţiei de Cercetări Fizice, în principal pe probleme de
magnetism, restructurare care a durat câteva luni şi s-a finalizat cu elaborarea planului de cercetări ştiinţifice pe anul
1964. Profesorul Ştefan PROCOPIU a direcţionat spre magnetism activitatea ştiinţifică a Secţiei de Cercetări Fizice pe care o
coordona. Această activitate a fost dezvoltată în cadrul a trei
laboratoare: (i) Laboratorul de feromagnetism (sub directa conducere a Prof. Ştefan PROCOPIU); (ii) Laboratorul de magnetism
terestru; (iii) Laboratorul de magnetismul feritelor. În cadrul Secţiei de Cercetări Fizice a fost prevăzut suplimentar şi un Sector
de radioactivitate a mediului ambiant, organizat şi dezvoltat în
strânsă colaborare cu I.F.A. Bucureşti de care depindea atât
ştiinţific, cât şi material.
În perioada de după 1970, activitățile de cercetare dezvoltate în Centrului de Cercetări Tehnice şi Fizice au fost repartizate în cadrul a 4 (patru) sectoare de cercetare, de această dată mai bine încadrate în domeniul tehnicii, respectiv
în domeniul fizicii, și anume: Sectorul de transfer de căldură și
masă; Sectorul de automatizări; Sectorul magnetism; Sectorul
fizica materialelor.
Începând cu anul 1977, activitățile de cercetare derulate
la Centrul de Fizică Tehnică Iași au fost dezvoltate în cadrul
unor contracte de cercetare încheiate, fie cu coordonatorul
direct al instituției (ex. Comitetul de Stat pentru Energia Nucleară - beneficiarul cercetării), fie cu diferiți beneficiari industriali
din țară. În această perioadă, forurile superioare „de partid și
de stat” au impus, la nivel de instituție de cercetare, o planificare a activităților de cercetare, pe perioade de timp de cel
puțin 4 ani, precum și realizarea de prognoze pentru următorii 4 ani. În acest sens, în anul 1977, C.F.T. Iași a realizat un Studiu de dezvoltare (1978-1985), precum și Prognoza 1986-2000.
În aceste documente sunt specificate activitățile de cerceta-

re propuse a fi dezvoltate la Centrul de Fizică Tehnică Iași, și
anume:
• Laboratorul de transfer de căldură și masă propunea
dezvoltarea de activități de cercetare axate pe realizarea
de schimbătoare de căldură, tuburi ceramice, bilanțuri energetice, etc;
• Laboratorul de magnetism şi Laboratorul fizica materialelor propuneau dezvoltarea de activități de cercetare
fundamentală și aplicativă axate pe prepararea, caracterizarea și valorificarea de materiale magnetice noi, diferite
tipuri de dispozitive bazate pe aceste tipuri de materiale și
diferite tipuri de instalații, din care o mare parte pentru beneficiari industriali din țară.
Activitățile de cercetare cuprinse în aceste studii şi prognoze elaborate de către Centrul de Fizică Tehnică Iași erau
axate pe prepararea de noi tipuri de materiale speciale şi pe
realizarea de dispozitive/instalaţii, după cum urmează:
- materiale magnetice și dispozitive pe baza acestora (materiale magnetice moi; magneți permanenți; dispozitive magnetice; dispozitive de acționare; bobine și transformatoare de
joasă frecvență; transformatoare de adaptare și impulsuri;
transformatoare de frecvență ridicată; capete de înregistrare magnetică, turbogeneratoare; electromagneți, precum și
tipuri de instalații de măsură și control);
- aliaje metalice magnetice și aliaje cu dilatare controlată/
termobimetale (aliaje cu dilatare controlată sub formă de
benzi subțiri, bare și sârme; dispozitive/elemente pe bază
de aliaje magnetice și cu dilatare controlată);
- aliaje cu proprietăți fizice deosebite și dispozitive pe baza
acestora (aliaje pe bază de Ni, Cr, Mo, W, Cu, Ti, Fe; aparatură
de defectoscopie nedistructivă cu curenți turbionari, etc);
- aparate de măsură sau de detecție magnetică (diferite tipuri de magnetometre);
- instalații de separare magnetică (separatoare magnetice);
- aparatură cu ultrasunete, inclusiv componente (instalații ultrasonice și componente specifice - generatori de tip piezoelectric, traductori magnetostrictivi, băi de spălare, etc);
- instalații pentru conversia energiei solare.
O mare parte dintre produsele realizate la C.F.T. Iași, ca
rezultat al activităților de cercetare, țintite pe anumite tipuri
de aplicații, erau comercializate (în zeci de mii de exemplare)
către beneficiarii industriali din ţară, după îndeplinirea cerinţelor specifice etapelor de certificare/omologare, obligatorii
(după caz), și anume: omologare fază unică/omologare fază
zero, aprobarea unor norme tehnice de întreprindere (NTI),
elaborarea unor standarde de stat, etc.
Rolul și responsabilitatea Centrului de Fizică Tehnică Iași în ierarhia instituțiilor industriale și de cercetare care
desfășurau activități de cercetare, la nivel naţional, în scopul
asimilării de produse metalurgice, erau specificate în documente elaborate în anul 1987 [16], în care se preciza că C.F.T.
Iași era responsabil pentru următoarele tipuri de servicii/produse: laminarea la cald și rece cu asistență tehnică și urmărirea
tratamentului termic; recepția, testarea și livrarea benzilor laminate la rece; benzi laminate la rece din aliaje rezistive pe bază de
Ni și Cr, tratate termic; produse noi și modernizate nominalizate
în planul departamental.
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De la cercetarea pentru ‘asimilare de produse’
la ,cercetarea inovativă’, de înalt nivel tehnologic
În perioada de după 1970, nevoia întreprinderilor industriale de produse realizate în țară a crescut foarte mult, în contextul crizei economice și a „foamei de valută”. Se impunea
astfel dezvoltarea de produse realizate în țară, sarcină pusă în
responsabilitatea cercetării românești. Pentru realizarea acestor cerințe, fiecare instituție de cercetare și-a canalizat activitatea pe dezvoltarea de produse, conform cu nivelul propriu
de expertiză, cu natura şi nivelul bazei materiale. Secția de
Fizică și Științe Tehnice, devenită ulterior Centrul de Cercetări
Tehnice și Fizice, şi-a axat activitatea pe realizarea de materiale
magnetice pentru industrie. Deoarece instituția nu dispunea
de spațiu pentru desfășurarea activităților de microproducție
care începeau să ia o mare amploare ca volum și cerere, în
anul 1977 s-a solicitat, de la Institutul Politehnic Iași - Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică, un spațiu de aproximativ 200 mp pentru instalarea echipamentelor de cercetare și
microproducție. În acest spaţiu, special amenajat, se preconiza producerea de aliaje de nichel-fier pentru o multitudine
de beneficiari industriali din țară. Cantitatea mare de materiale magnetice speciale solicitate la nivel național de industria
electronică, electrotehnică, precum și de ramuri ale industriei
constructoare de mașini (mecanică fină, aeronautică, etc.) şi
de tehnică militară, a impus lărgirea bazei tehnico-științifice și
materiale a C.F.T. Iași, care a devenit astfel un pion important
în producerea de materiale magnetice cu proprietăți fizice
speciale. În baza rezultatelor obținute în activitatea de cercetare și datorită cererii mari de materiale magnetice de către
industria românească, la C.F.T. Iași s-a construit o hală pentru
Secția de microproducție, cu o suprafață utilă de 1.188 mp.
Această hală a fost utilată cu instalații tehnologice realizate
în țară (cuptoare de topire, mașini de trefilat, microlaminoare
la rece, instalații pentru tratamente termice, etc), cu utilaje de
bază asigurate prin redistribuire din dotarea existentă, la acea
dată, la C.F.T. Iași, precum și cu utilaje realizate prin autodotare (ex. microlaminoare de benzi la rece, mașini de debitat
și finisat, instalații de tratamente speciale, dispozitive de control și testare, etc). O serie de utilaje au fost obținute și prin
transfer de la unități ale Ministerului Industriei Construcțiilor
de Mașini - MICM (ex. instalații de apă recirculată și de aer
comprimat).
Cerințele industriei românești pentru materiale și produse speciale, pe care ‚numai cercetarea’ le putea realiza,
erau din ce în ce mai mari, în contextul în care importurile erau mult reduse. În acest context, în cadrul Secției de
microproducție de la C.F.T. Iaşi au fost dezvoltate activități de
cercetare aplicativă axate pe:
- prepararea de materiale cu proprietăți magnetice speciale și
cu dilatare controlată;
- laminarea la rece a benzilor magnetice din invar, permalloy,
covar, dilver, benzi termocompensatoare, magnetostrictive
și termobimetalice;
- realizarea de cuptoare/instalaţii pentru tratamente termice
și/sau magnetice, speciale.
În cadrul laboratoarelor de cercetare se dezvoltau activităţi de cercetare aplicativă specifice tematicilor de cercetare
propuse spre rezolvare, precum şi solicitărilor beneficiarilor

industrali şi anume:
- realizarea de dispozitive pe baza tipurilor de materiale speciale preparate la C.F.T. Iaşi (traductori, transformatoare, magnetometre, aparate de măsură și control, etc);
- realizarea de instalații ultrasonice pentru diferite tipuri de
aplicații (spălare/degresare, prelucrare mecanică/agitare,
dezintegrare, etc);
- realizarea de instalații pentru separarea magnetică a materialelor metalice;
- realizarea de instalații de control nedistructiv pe bază de
curenți turbionari și pe bază de ultrasunete.
Începând cu anul 1977, în cadrul C.F.T. Iaşi, pe lângă cercetarea aplicativă, au fost deschise noi direcții de cercetare ştiinţifică axate pe proiectarea, prepararea și caracterizarea electrică și magnetică a unor noi tipuri de materiale cu structuri
speciale, respectiv materiale magnetice amorfe sub formă de
benzi, și mai târziu, materiale magnetice amorfe și nanocristaline sub formă de fire convenționale, microfire acoperite cu
sticlă și pulberi (unele dintre aceste materiale au fost brevetate
atât la nivel naţional cât şi internaţional). Deoarece aceste cercetări erau realizate la nivel de pionierat în România, pentru
prepararea şi caracterizarea electrică și magnetică a materialelor avansate realizate la C.F.T. Iași, a fost necesară proiectarea și realizarea de instalații și aparatură specială, unele dintre
acestea fiind și astăzi, unice în România.
Caracterul inovativ al tehnologiilor dezvoltate și al
instalațiilor proiectate şi realizate, în cadrul institutului, pentru prepararea şi caracterizarea de materiale amorfe şi nanocristaline, a făcut ca o parte dintre aceste instalaţii, împreună
cu tehnologiile specifice, să fie, după anul 1990, solicitate și
livrate în străinătate către companii, instituții de învățământ
superior și instituţii de cercetare.
Resursa umană necesară desfăşurării activităților de cercetare aplicativă și activităţilor de dezvoltare tehnologică a
fost asigurată prin redistribuirea personalului muncitor și de
cercetare din cadrul C.F.T. Iași, dar și prin angajarea de personal cu înaltă calificare tehnică.
În anii de după 1977, dezvoltarea intensă a activităților
de cercetare cu caracter aplicativ s-a reflectat în evoluția resursei umane de la C.F.T. Iași. În perioada 1956-1977, când cererea industrială era redusă, personalul implicat în activitatea
de cercetare a fost aproximativ constant, fiind cuprins între
58 și 68 persoane. După anul 1977, personalul implicat în activitatea de cercetare de la C.F.T. Iaşi, ulterior Institutul de Fizică
Tehnică (I.F.T.) Iași, a început să crească, astfel că în perioada
1977-1996 aproape s-a dublat față de perioada 1970-1977.
Începând cu anul 1995, numărul persoanelor implicate în
activitatea de cercetare a început să scadă, acest fapt fiind
în strânsă legătură cu subfinanţarea cercetării şi scăderea cererii de produse din partea beneficiarilor industriali din ţară,
cauzată, în principal, de ‘falimentarea’ industriei românești. În
acest context, în cadrul instituţiilor de cercetare a început trecerea treptată de la activitatea de cercetare pentru “asimilarea de produse” la activitatea de cercetare - dezvoltare şi inovare, de înalt nivel tehnologic care era facilitată de începutul
internaționalizării activităților de cercetare dezvoltate în România, în cadrul unor Programe de cercetare internaționale
(ex. PHARE, NATO, etc).
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În anul 1995, prin Hotărârea Guvernului nr. 1095/1995
s-a aprobat Programul național de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică pentru perioada 1996-2000 „ORIZONT 2000”
cu Anexa care cuprindea: A) Direcții tematice/Programe/Subprograme/Obiective și B) Acțiuni suport. Programul „ORIZONT
2000” s-a desfășurat într-o „perioadă marcată de criza economică pricinuită de scăderea drastică a fondurilor bugetare, de la
1.400 mil.$ în 1989, la 150 mil.$ în 2000, ceea ce a condus la plecarea din sistemul național de cercetare a aproximativ 135.000
salariați (~ 3/4 din total), din care aproximativ 40.000 salariați cu
studii superioare (~ 2/3 din total)” [8].
În perioada de după 1989, la I.F.T. Iaşi, activitatea de ‘asimilare de produse în vederea eliminării importurilor’ s-a diminuat
semnificativ, cu efect asupra reducerii personalului permanent de cercetare.
Obiectivele/activitățile de cercetare dezvoltate în Programul ORIZONT 2000 s-au desfășurat în cadrul temelor de
cercetare, precum și în cadrul granturilor de cercetare (câştigate prin competiţie). În Raportul de activitate pe anul 1995 al
Institutului de Fizică Tehnică Iași, transmis Institutului de Fizică
Atomică București, se preciza că, tematica de cercetare-dezvoltare desfășurată de institut era axată pe cercetări fundamentale și cercetări aplicative, dezvoltate în cadrul temelor de
cercetare specifice domeniilor științifice din cadrul Programului ORIZONT 2000, dar și în cadrul unor contracte economice (pentru produse și servicii) încheiate cu diferiți beneficiari
din ţară şi străinătate, după cum urmează:
- cercetări fundamentale (aliaje amorfe și nanocristaline; aliaje metalice cu proprietăți electrice și magnetice speciale;
materiale magnetice oxidice; fizica supraconductibilității și a
materialelor supraconductoare; fizica spațiului cosmic);
- cercetări aplicative și servicii (materiale magnetice amorfe și
nanocristaline - tehnologii de obținere, proprietăți, aplicații;
cercetări privind obținerea de fire și pulberi amorfe și nanocristaline cu magnetostricțiune controlată; senzori și traductori pe bază de materiale speciale; senzori, traductori și
aparatură conexă pe baza de straturi subțiri; aparatură de
ultrasunete; separarea magnetică a materialelor; magnetometrie și defectoscopie (controlul nedistructiv al materialelor
prin metode magnetice și electromagnetice); metode fizice
de studiu a câmpurilor electromagnetice/magnetometrie/
poluare electromagnetică).
Rezultatele activităților de cercetare dezvoltate la I.F.T. Iași
s-au concretizat în creșterea numărului de lucrări științifice
publicate în reviste științifice internaționale și a numărului de
cereri de brevete de invenţie axate pe rezultatele originale
obţinute în activitatea de cercetare desfăşurată în domeniul
materialelor avansate cu potențial aplicativ de înalt nivel tehnologic dezvoltate în institut şi anume: materiale magnetice
amorfe și nanocristaline preparate prin răcire rapidă din topitură sub formă de benzi, fire convenționale, microfire și nanofire
acoperite cu sticlă (pentru fire amorfe acoperite în sticlă s-a obţinut brevetarea naţională şi internaţională în Europa, S.U.A şi
Canada).
După 1995, I.F.T. Iași a început să livreze materiale magnetice speciale, rezultate ale activităţii de cercetare, prin comercializare directă, pe bază de comenzi, în special pentru
beneficiari din străinătate, și anume: micro și nanomateriale

cu structuri dezordonate sub formă de benzi magnetice amorfe, cu grosimi de ordinul zecilor de micrometri, obținute prin
răcire rapidă din topitură pe disc în rotaţie; fire magnetice
amorfe convenționale, cu diametre de până la aproximativ 130
micrometri, preparate prin metoda răcirii rapide din topitură
în strat de apă în rotație; micro și nanofire amorfe şi nanocristaline acoperite cu sticlă, cu diametrul total ≥ 20 µm și diametrul
firului metalic cuprins între 100 nanometri și 10 micrometri,
preparate prin metoda tragerii din topitură în înveliş de sticlă.
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Instalație pentru prepararea micro- și nanofirelor metalice
acoperite cu sticlă (brevet EP, US, CA)

Microfire magnetice amorfe şi nanocristaline

Activitățile de producție la scară mică a acestor tipuri de
materiale speciale, de înalt nivel tehnologic, se desfășoară în
cadrul laboratoarelor de cercetare ale Secției de Cercetare Materiale și Dispozitive Magnetice (MDM) din cadrul INCDFT- IFT
Iaşi, fiind livrate, cu preponderență, unor companii din Europa, Asia și America, în vederea utilizării pentru producerea de
diferite tipuri de dispozitive și componente electrotehnice de
mici dimensiuni, cum ar fi: senzori de câmp magnetic și electric; senzori de deplasare, deformare, torsiune, forță; actuatori;
traductori; etc.
O parte din activităţile de cercetare fundamentale și aplicative avansate dezvoltate de INCDFT-IFT Iași au fost realizate
împreună cu instituții de învățământ superior și de cercetare
din țară și străinătate (Marea Britanie, Canada, Slovacia, Grecia,
Italia, Suedia, Franța, Israel, Turcia, Cehia, S.U.A, Brazilia, etc.), în
baza unor acţiuni de colaborare. În cadrul acestor activităţi
de cercetare dezvoltate în colaborare, INCDFT-IFT Iaşi a livrat
partenerilor, la cerere, eșantioane/probe din materiale magnetice speciale sub formă de benzi și fire/microfire magnetice
amorfe și nanocristaline, cu diferite compoziții şi dimensiuni.
Activitatea de cercetare aplicativă dezvoltată de INCDFTIFT Iași s-a axat pe proiectarea şi realizarea de instalații pentru
prepararea de aliaje metalice prin topire în arc în atmosferă controlată, precum și instalații pentru prepararea și caracterizarea
de materiale magnetice amorfe sub formă de fire (convenționale
și acoperite cu sticlă) și pulberi, care au fost livrate/transmise
prin transfer de tehnologie către diferite companii din străinătate, dar și instituții de învățământ superior și de cercetare
din S.U.A., Marea Britanie și Germania.
Baza materială. Dinamica dotării cu mijloace fixe
Calitatea actului de cercetare depinde atât de calitatea
resursei umane, cât și de calitatea infrastructurii de cercetare de care dispune instituția care desfășoară activități de
cercetare.
În perioada de început a Institutului de Fizică și Științe
Tehnice, situația materială era precară. În legătură cu patrimoniul institutului, în Raportul de activitate pe anul 1950-1951
[17], se preciza: „O deficienţă pe care trebuie să o semnalăm este
aceea că nici până azi nu cunoaştem suma care va fi destinată
înzestrării acestui institut. Cu această ocazie, ţinem să menţionăm că laboratoarele Universităţii din Iaşi fiind înzestrate insuficient, în comparaţie cu acelea ale Universităţilor din Bucureşti şi
Cluj, o muncă mai extinsă din cercetare ştiinţifică nu va fi posibilă
decât atunci când Academia va acorda acestui nou Institut un
fond de înzestrare extrem de serios, cel puţin echivalent cu suma
acordată pentru cladirea lui, în primii ani ai funcţionării noului
institut. În caz contrar, părerea noastră este că va fi imposibil să
se organizeze o instituţie completă de cercetare la Iaşi”. Această
deficienţă nu s-a remediat nici în următorii 5 ani după înfiinţarea institutului. Referitor la aceeași problemă, în documentul
de arhivă [18], semnat de către directorul instituției, Profesor
Teofil T. VESCAN, se menționa: Deși instituția noastră s-a relevat
prin activitatea sa, atât în anii precedenți cât și în 1955-56, totuși
dotarea ns. este insuficientă. Nu ne sosesc, de altfel, nici aparatele
comandate și contractate (cum ar fi de ex. Tuburi Geiger- Müller…, microtomul pentru microscopul electronic). În schimb,
colaboratorii noștri au făcut sacrificii personale pt. a complecta

utilajul nostru sărăcăcios și unii dintre ei, precum prof. Vasiliu,
prof. C. Onu, ing. V. Mateiciuc și ing. M. Ițicovici, au confecționat
aparate, prin mijloace proprii.”
Lipsa aparaturii pentru desfăşurarea activităţilor de cercetare făcea ca personalul Secţiei/ Institutului de Fizică şi Ştiinţe
Tehnice, responsabil de această activitate, să stea cu zilele pe
treptele Academiei R.P.R. sau la uşile ‚potentaţilor’ din acea
vreme, de la Bucureşti, care răspundeau de distribuirea aparaturii de cercetare, la nivel naţional, între instituţiile de cercetare în domeniul fizicii. Din păcate, Iaşiul a fost văduvit, cu
regularitate, de către notabilităţile vremii, de alocarea de fonduri pentru achiziţia de aparatură pentru cercetare.
Cu trecerea anilor, situația materială a institutului a început să se îmbunătățească. Referitor la baza materială existentă în anul 1977 în cadrul Centrului de Fizică Tehnică Iași, în
documentul [19] se specifica: „Valoarea mijloacelor fixe este de
12.142.000 lei, din care aparatură de 11.000.000 lei, ceea ce revine
150.000 lei/personal muncitor cu studii superioare”.
O altă sursă de procurare a infrastructurii de cercetare era
transferul de aparatură de la alte instituţii din ţară (ex. „un număr de 18 instalații și aparate au fost transferate de la Consiliul
Național pentru Știință și Tehnologie București către Centrul de
Cercetări Tehnice și Fizice Iași”).
Procurarea aparaturii pentru activități de cercetare se făcea şi prin ‚dotarea prin forțe proprii’ în cadrul unor contracte
de cercetare.
Valoarea mijloacelor fixe din dotarea institutului a crescut
cu fiecare an, începând din anul 1980, astfel că, în anul 1983
valoarea mijloacelor fixe era de aproximativ 40 milioane lei,
iar în anul 1984 era de aproximativ 42 milioane lei, din care
valoarea aparaturii și utilajelor era de aproximativ 26 milioane
lei, ceea ce reprezenta aproape „300.000 lei/personal muncitor
cu studii superioare” [20].
După anul 1980, dotarea C.F.T. Iași cu aparatură necesară
dezvoltării unor activităţi de cercetare speciale (ex. ‚structuri
metalice magnetice discrete cu lățimi de linii de ordinul 5-19
mm din straturi subțiri obținute prin depunere în vid’) s-a realizat și prin împrumut de aparatură specifică de la I.C.C.E.
București.
Spre deosebire de perioada de început, INCDFT-IFT Iași
beneficiază în prezent de o infrastructură de cercetare modernă, performantă, adecvată domeniului de activitate, acoperind aproape toate ariile tematice necesare desfășurării
unor activități de cercetare științifică și tehnologică, competitive la nivel național și internațional, axate pe:
- proiectarea și procesarea de materiale speciale,
- caracterizarea complexă a materialelor avansate preparate în institut,
- pregătirea materialelor speciale, preparate în institut, în
vederea utilizării pentru realizarea de senzori/sisteme de
senzori și alte tipuri de dispozitive speciale.
În ultimii 10 ani, la INCDFT-IFT Iași a fost demarat un plan
major de dezvoltare şi modernizare a infrastructurii de cercetare utilizând finanţări din:
- fonduri structurale prin Programul POS-CCE, Axa prioritară 2 - CDI, Operaţiunea 2.1.1. (proiectul Centru Euroregional de Cercetări Avansate pentru Senzori și Sisteme de Senzori pe bază de Micro și Nanomateriale Magnetice /MAGNE-
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SENS - C.255/28.09.2010)
- proiecte din Planul Naţional de CDI - PN II şi PN III
- teme de cercetare din cadrul Programelor NUCLEU
MAGMATMAG PN 09-43 şi 3 MAP (cod PN 16 37 şi PN 18
06)
- proiecte din Programul Cadru 7 (proiectul Upgrading the
Capacity of NIRDTP to Develop Sensing Applications for Biomedicine using Magnetic Nanomaterials and Nanostructured Materials NANOSENS - FP7-REGPOT-2012-2013-1/Grant
Agreement nr. 316194/16.05.2013.

Echipament pentru prepararea straturilor subțiri

Instalație de nanolitografiere cu fascicul de electroni
de rezoluție ultraînaltă

Microscop Electronic prin Transmisie, de rezoluţie ultraînaltă
Curierul de Fizică / nr. 86 / Decembrie 2019

În cadrul Strategiei de Cercetare-Dezvoltare și Inovare a
INCDFT-IFT Iași (2018-2022) (http://www.phys-iasi.ro/sites/default/
files/Strategia_INCDFT-IFT%20Iasi_2018-2022.pdf), institutul şi-a
propus să completeze infrastructura existentă prin:
- investiţii speciale, urmare a câştigării de noi proiecte în
PN III,
- proiecte dezvoltate în programe cu finanţare din fonduri
structurale,
- proiecte care vor fi dezvoltate în Programul HORIZON
2020,
- fonduri speciale de investiţii obţinute în urma competiţiilor organizate de MCI,
- fonduri extrabugetare obținute din executarea unor comenzi şi contracte de CDI.
O problemă privind infrastructura de cercetare existentă
la INCDFT-IFT Iași este susținerea costurilor mari de întreținere
și operare. În prezent, singura alternativă pentru susținerea
acestor costuri constă în creșterea numărului de proiecte de
cercetare finanțate prin competiție, ceea ce conduce la eforturi importante din partea cercetătorilor pentru derularea în
condiții optime a acestora.
Parteneriate naţionale şi internaţionale
Parteneriatele dezvoltate de institut au fost axate, în diferite etape de dezvoltare, pe parteneriate în activitatea de
cercetare şi parteneriate comerciale.
Încă de la înființare, în anul 1951, activitatea de cercetare desfășurată în cadrul Secției/Institutului de Fizică și Ştiințe
Tehnice s-a realizat în parteneriat cu colaboratori locali, şi
anume, profesori și personal tehnic din cadrul laboratoarelor
de fizică ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi şi ale
Institutului Politehnic Iaşi. În acest sens, în documentul [21],
se preciza: „Institutul nostru, cazat în parte la Institutul Politehnic
şi în parte la Universitatea din Iaşi, folosindu-se de laboratoarele
acestor instituţii, are o serie de colaborări reciproce cu aceste instituţii, unele din temele noastre fiind rezolvate cu ajutorul colaboratorilor onorifici”.
Informaţii referitoare la parteneriatul dezvoltat în activitatea de cercetare se găsesc în documentul [22] unde se
specifica: „S-au înmulţit legăturile cu celelalte unităţi al Academiei R.P.R (Matematică, prin tov. Prof. Haimovici, Fizica, prin tov.
Prof. T. Vescan, Medicina, prin tov. Niţulescu şi Wasserman, Istoria,
prin tov. Prof. Popovici, etc.). De asemeni, cu diferite întreprinderi
din Regiune şi din întreaga ţară, aşa cum s-a menţionat în cadrul
raportului pentru fiecare Institut în parte. Institutele şi-au întărit
legăturile, colaborând în munca ştiinţifică (ex. Medicina cu Chimia, Fizica cu Matematica, Agronomia cu Medicina şi mai ales
cu Ştiinţele Naturale)”. În acest document se mai specifica de
asemenea că: „…Institutul de Fizică are legătură cu Institutul
de Fizică al Filialei din Cluj”. Aceste parteneriate declarative, la
nivel de Filială a Academiei, erau în realitate mai mult o colaborare între persoane decât o colaborare între instituţiile
naţionale de cercetare. Referitor la lipsa conlucrării dintre institutele de cercetare din ţară, în principal cu institutele din
Bucureşti, în documentul [23], Institutului de Fizică şi Ştiinţe
Tehnice i se reproşa că nu a ţinut suficient legătura cu cercetătorii din Bucureşti şi din acest motiv, unele probleme aflate
în studiu la Iaşi, ar fi deja rezolvate la Bucureşti, „…fapt parţial
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neadevărat”. Din acest motiv, în activitatea de cercetare dezvoltată în acea perioadă existau uneori paralelisme. În aceste
sens, în documentul specificat mai sus se preciza că, atât la
Iaşi cât şi la Bucureşti, au fost dezvoltate cercetări experimentale pentru construirea de electrometre. Echipa de la Institutul de Fizică şi Ştiințe Tehnice din Iaşi, în urma unei vizite
la Bucureşti, a constatat că electrometrele construite la Bucureşti sunt mai puţin precise decât cele construite la Iaşi, în
schimb contorul portabil pentru analiza calitativă a radiaţiilor,
construit la Institutul de Fizică Bucureşti, era binevenit pentru
cercetările de radioactivitate desfăşurate „pe teren”.
Începând cu anul 1954, activitatea de colaborare între instituţiile de cercetare s-a îmbunătăţit în sensul că: „…Legătura
cu alte centre ştiinţifice s-a stabilit cu ocazia Sesiunilor ştiinţifice
din ianuarie 1954, precum şi prin contact direct. Astfel tov. prof.
T.T. Vescan a luat legătura în mod direct cu Filiala Cluj, cu colectivele de radioactivitate şi cu colaboratorii noştri din Ardeal pentru
probleme de istoria fizicei.” [24]. În această perioadă, o serie de
activităţi de cercetare (ex. chestiuni de radioactivitate; dotarea
cu aparatură de cercetare; etc) au fost realizate în colaborare
cu instituţii de cercetare în domeniul fizicii de la Bucureşti şi
Cluj.
În ceea ce priveşte dotarea cu aparatură, în documentul
de arhivă [25], se specifica: „Colectivul radioactivitate şi-a îmbogăţit aparatura cu un detector portabil, ce ne-a fost construit
cu concursul tov. ing. Toma, de către secţia de electronică din Bucureşti a Inst. de fizică”.
În documentul de arhivă din 1955 [26], se precizează:
„Delegaţii institutului nostru (T.T. Vescan şi V. Corlăţeanu) au luat
parte atît la Sesiunea din Cluj a Academiei RPR, cît şi la Sesiunea
Generală din martie 1955, stabilind un contact mai strîns cu centrele de cercetare ştiinţifică în vederea elaborării unui plan comun
de activitate pentru viitor, ţinând seamă şi de perspectivele de
dezvoltare ale fizicii atomice. Tov. prof. H. Hulubei, Directorul Inst.
de fizică din Bucureşti, şi-a luat sarcina de a reprezenta punctul
nostru de vedere în faţa Prezidiului, cu propuneri concrete de reprofilare ale cercetărilor din fizică în întreaga ţară”. În acelaşi document, la pct. “Lipsuri şi greutăţi în muncă”, în legătură cu
deplasările în ţară şi în străinătate, se preciza: „Am amintit ca o
lipsă a noastră şi natural în primul rînd ale forurilor noastre superioare izolarea noastră faţă de instituţii similare din ţară dar şi din
ţările străine, căci nici un fizician sau tehnician din Iaşi nu a fost
trimis în ultimii zece ani în delegaţie”.
În perioada 1970 - 1975, la Centrul de Cercetări Tehnice şi
Fizice au început să fie dezvoltate activități tip ‚servicii de cercetare’ în parteneriat la nivel local (Iași)/zonal (Moldova), care
se bazau pe expertiza proprie a instituțiilor de cercetare sau
de învățământ superior din Iași şi din zona Moldovei. Aceste activități tip ‚servicii de cercetare’ se realizau atât pentru
instituțiile de cercetare şi de învăţământ superior - în regim
de schimb de expertiză, cât și pentru beneficiarii industriali.
În perioada 1970-1989, când ‚asimilarea de produse’ de
înaltă tehnologie era o „politică de partid și de stat pentru realizarea progresului tehnico - științific”, pe lângă parteneriatele
în activitatea de cercetare, au fost dezvoltate şi parteneriatele comerciale dintre instituţiile de cercetare și întreprinderile
industriale. În cadrul acestui tip de parteneriat, instituțiile de
cercetare abordau tematici de cercetare cu țintă aplicativă,

Misiunea INCDFT-IFT Iași. Vizibilitate națională și
internațională reflectată prin performanţe științifice
În spiritul tradiției inițiate de Profesorul Ștefan PROCOPIU,
misiunea INCDFT-IFT Iași constă în desfășurarea de activități
de cercetare-dezvoltare și inovare în domeniul materialelor
avansate cu structuri și proprietăți fizice speciale, de a dezvolta
dispozitive, aparate și echipamente pe baza acestor materiale
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stabilită prin contract direct cu beneficiarul industrial, finalitatea cercetărilor fiind concretizată fie prin realizarea unui produs, fie prin stabilirea unei tehnologii de realizare a produselor în curs de asimilare. Produsele şi tehnologiile dezvoltate în
cadrul contractelor de cercetare erau omologate în vederea
comercializării și/sau transferului. Această activitate de asimilare de produse şi dezvoltare de tehnologii pentru realizarea
acestora a continuat o perioadă și după anul 1989.
În ceea ce priveşte dezvoltarea de parteneriate în activitatea de cercetare finalizată cu un produs care urma să treacă
la altă etapă de dezvoltare, căutarea de posibili beneficiari
pentru produsele care urmau să fie dezvoltate în cadrul C.F.T
Iaşi, se desfăşura în modul următor:
C.F.T. Iași solicită opinii, de la diferite instituții, cu privire
la „…oportunitatea trecerii de la faza de cercetare (începută din
anul 1971) la realizarea unui prototip de modul de memorie cu
bule magnetice - parteneri posibili: Laboratorul de memorii de
la ITC - filiala Timișoara; Institutul de Cercetări și Proiectări pentru Tehnica de Calcul, București; Centrul de Cercetări și Proiectări Electrotehnice, București (cf. informaţiilor din adresa cu nr.
2403/1977)
C.F.T. Iași solicita opinii de la diferite instituții, cu privire la
„…oportunitatea trecerii de la faza de cercetare de laborator, …a
tablei de permalloy (începută în anul 1972) și a pieselor finite din
tablă de permalloy, la regimul de microproducție” (cf. informaţiilor din adresa nr. 16422403/ 1975,
Parteneriatele dezvoltate în activitatea de cercetare s-au
intensificat după anul 2000, când activităţile de cercetare
erau dezvoltate în cadrul unor programe de cercetare care
impuneau elaborarea şi dezvoltarea de proiecte de cercetare, finanţate în sistem competiţional, în colaborare cu parteneri precum: institute de cercetare, instituţii de învăţământ
superior, agenţi economici.
INCDFT-IFT Iaşi a avut şi are numeroase colaborări în activitatea de cercetare, la nivel naţional şi internaţional. La nivel
naţional, INCDFT-IFT Iaşi a dezvoltat activităţi de colaborare
în domeniul fizicii, tehnicii, dar şi în domenii conexe (ex. medicina) cu instituţii de cercetare şi de învăţământ superior din
Iaşi, Bucureşti, Cluj şi Timişoara.
Institutul a dezvoltat parteneriate internaţionale cu instituţii de cercetare şi de învăţământ superior atât în cadrul
unor proiecte europene de cercetare din Programele Cadru
5, 6, 7, cât şi în cadrul unor proiecte internaţionale de colaborare bilaterală.
În cadrul activităţii de livrare de produse prin comercializare directă, pe bază de comenzi, INCDFT-IFT Iaşi a dezvoltat
parteneriate comerciale cu agenţi economici şi cu instituţii
de cercetare şi de învăţământ superior din ţară şi cu preponderenţă din străinătate şi anume, din S.U.A., Europa, Asia (Israel, Coreea de Sud, China), etc.

avansate, cu aplicații în inginerie, medicină și biotehnologie, de
a dezvolta metode noi de obținere și tehnici noi de caracterizare a materialelor și de control nedistructiv. Ca o recunoaștere
a importanței rezultatelor științifice și tehnologice obținute
în aceste domenii, la nivel național și internațional, în anul
2000, institutului i-a fost acordat, în urma unui concurs la
nivel național, statutul de Centru de Excelență al Ministerului
Educației și Cercetării - Autoritatea Națională pentru Cercetare
Științifică.
Activitățile de cercetare științifică și tehnologică dezvoltate
la INCDFT-IFT Iași cuprind: cercetări fundamentale (noi modele și fenomene; noi aspecte teoretice); cercetări aplicative
(noi materiale și aplicații; noi echipamente pentru cercetaredezvoltare); cercetări tehnologice (noi tehnologii de preparare
a materialelor avansate, inclusiv nanomateriale și materiale
nanostructurate/ nanocompozite; proiectarea și realizarea
de noi dispozitive și echipamente tehnologice); activități de
microproducție (materiale, dispozitive, sisteme; echipamente
pentru cercetări de laborator și pentru activități de producție
la scară mică).
Principalele direcții de cercetare științifică și tehnologică dezvoltate în prezent la INCDFT-IFT Iași sunt focalizate pe:
- noi materiale magnetice micro- și nanodimensionate
(micro- și nanofire; rețele de nanofire; micro- și nanopulberi;
materiale nanocompozite și mezoporoase; straturi subțiri
multiple, etc);
- noi materiale masive amorfe, nanocristaline sau nanocomposite (materiale amorfe masive cu coercivitate înaltă;
materiale magnetice moi amorfe și nanocompozite; noi tipuri de magneți permanenți în formă masivă);
- noi aplicații multidisciplinare bazate pe noi materiale
multifuncționale avansate preparate la INCDFT-IFT Iași
(senzori magnetici de câmp magnetic și electric, debitmetre, etc.; dispozitive pentru spintronică; senzori/sisteme de senzori pentru aplicații (bio)medicale; senzori/
sisteme de senzori și actuatori pe bază de efecte magnetoelastice; senzori de control nedistructiv, etc).
În domeniul cercetărilor aplicative/tehnologice, la INCDFT-IFT Iaşi există o vastă experiență atât în proiectarea, prepararea diferitelor tipuri de materiale, dezvoltarea tehnologiilor pentru obținerea acestor materiale, cât și în proiectarea și
realizarea de facilități pentru caracterizarea acestora, câteva
dintre ele fiind unice în România și chiar în lume. Institutul
are, de asemenea, o vastă experiență în proiectarea și realizarea de dispozitive pe baza materialelor “home-made”.
Dezvoltarea la INCDFT-IFT Iași a materialelor magnetice
amorfe și nanocristaline obținute prin răcire rapidă din topitură sub formă de benzi, fire convenționale, micro- și nanofire acoperite cu sticlă, dar și perfecționarea prin doctorate a
personalului de cercetare propriu a contribuit în mod determinant la crearea unei școli de magnetism la Iași, în special
în domeniul acestor tipuri de materiale magnetice speciale,
școală recunoscută ca atare în țară și în străinătate. Vizibilitatea națională și internațională a INCDFT-IFT Iași în prepararea
și caracterizarea electrică și magnetică a materialelor magnetice speciale (spre ex., articolul Amorphous glass-covered magnetic wires: Preparation, properties, applications, autori: Chiriac
H.; Ovari, T.-A., publicat în 1996 în Progress in Materials Science,

vol. 40, nr. 5, pag. 333-407 - are peste 367 citări) a condus la
creșterea cererii pentru aceste tipuri de materiale. În acest
context, în baza parteneriatelor naționale și internaționale
create în cadrul activităților de cercetare, INCDFT-IFT Iași
furnizează în mod curent eșantioane de studiu către numeroase laboratoare din institute de cercetare și universități din
întreaga lume, dar și vinde curent materiale magnetice speciale către companii din Europa, Asia și S.U.A.
Implementarea cercetărilor științifice și tehnologice dezvoltate la INCDFT-IFT Iași s-a realizat prin proiecte desfășurate
în cadrul programelor naționale (finanțate în principal de
Ministerul Cercetării și Inovării) și internaționale finanțate de
Comisia Europeană (1 proiect FP5, 4 proiecte FP6, 2 proiecte
FP7), prin acorduri guvernamentale bilaterale și proiecte de colaborare mutuală cu prestigioase instituții de cercetare și de
învățământ superior din Marea Britanie, Italia, Spania, Republica Cehă, Ungaria, Austria, Grecia, Japonia, S.U.A., Canada, Brazilia, Israel, Suedia, Elveția, India, inclusiv cu companii
private.
Rezultatele științifice obținute până în prezent au fost
diseminate în peste 850 lucrări științifice publicate în reviste
științifice de specialitate recunoscute internațional, precum
Physical Review B, Applied Physics Letters, Journal of Applied
Physics, Journal of Alloys and Compounds, IEEE Transactions
on Magnetics, Journal of Magnetism and Magnetic Materials,
Sensors and Actuators A and B, Progress in Materials Science, Applied Catalysis B-Environmental, Journal of the Electrochemical Society, etc. Cercetătorii de la INCDFT-IFT Iași au
participat în ultimii 5 ani la peste 350 manifestări științifice
naționale și internaționale, cu un număr important de lucrări
prezentate oral sau poster, precum și cu un număr important
de lucrări invitate. Rezultatele originale obținute în activitatea
de cercetare desfășurată la INCDFT-IFT Iaşi au fost valorificate prin brevetare națională și internațională, și anume: peste
60 de brevete de invenție acordate în domeniul materialelor
magnetice și dispozitivelor realizate pe baza acestor materiale,
din care 5 sunt brevete internaționale (2 în S.U.A., 1 în Canada
și 2 în Europa) în domeniul firelor magnetice amorfe și nanocristaline acoperite cu sticlă și ale proceselor de preparare
a acestora, precum şi în domeniul particulelor magnetice cu
temperatură Curie coborâtă pentru aplicaţii în hipertermie.
Activitatea inovativă a institutului a fost răsplătită cu medalii
de aur, argint și bronz, la saloanele internaționale de invenții
organizate în străinătate (Bruxelles, Geneva, Nuremberg, Budapesta, Moscova).
Vizibilitatea internațională a INCDFT-IFT Iași în domeniul
materialelor amorfe și nanocristaline dar și a aplicațiilor acestora (senzori, traductori, actuatori, etc.) a crescut substanțial
în ultimii 20 de ani prin organizarea de manifestări științifice/
evenimente științifice cu participare internațională. Astfel,
în anul 1996, INCDFT-IFT Iași a inițiat și organizat manifestarea științifică europeană 1st European Conference on Magnetic
Sensors and Actuators – EMSA 1996, care a continuat de atunci
la fiecare 2 ani. Din anul 2001, INCDFT-IFT Iași a organizat la
fiecare 2 ani manifestarea științifică International Workshop
on Amorphous and Nanostructured/ Nanocomposite Magnetic Materials (ANMM). În perioada 2007-2017, INCDFT-IFT Iași
a organizat alte 3 evenimente științifice internaționale (o
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conferință, 1 workshop și o școală de vară), precum și peste 10 evenimente științifice (workshop-uri și seminarii) în
cadrul unor proiecte europene din programele FP6 şi FP7
(http://www.phys-iasi.ro/en/european_projects și http://
www.phys-iasi.ro/en/events). Aceste manifestări/evenimente
științifice crează oportunitatea ca specialiștii români și străini
să prezinte cele mai recente rezultate științifice în domeniu,
acest fapt contribuind la identificarea și/sau previzionarea
de interese științifice și tehnologice comune, favorabile unor
cooperări bilaterale la nivel național și internațional în cadrul
unor proiecte de cercetare elaborate și dezvoltate în comun,
în programe de cercetare europene și internaționale.
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adică dilatare termică negativă. Recent, cercetători din Portugalia (University of Porto) și din SUA au descoperit pentru
prima dată, dilatare termică negativă deasupra temperaturii de ordonare magnetică în nanoparticule magnetice de
Gd5Si1,3Ge2,7 între 90 și 150 K și, mai interesant din punct de
vedere al aplicațiilor, în intervalul 260 - 340 K. Noua descoperire va fi importantă pentru realizarea compozitelor de materiale cu dilatare termică pozitivă și dilatare termică negativă
care au dilatarea termică zero pentru utilizare într-o multitu14
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dine de aplicații tehnologice. (Detalii în Physical Review B)
Feromagnetism în grafen dublu strat răsucit
Cercetători de la Stanford University, SUA, au descoperit că
într-un grafen dublu strat răsucit electronii se autoorganizează într-un nou tip de feromagnetism. Într-un astfel de sistem,
care este format din două straturi de grafen ce sunt așezate
unul peste altul cu un mic unghi între ele, mișcarea orbitală
a electronilor, mai degrabă decât spinii lor, se aliniază. Această comportare ar putea produce stări topologice emergente
care ar putea fi exploatate în aplicații, cum ar fi memoriile
magnetice de joasă putere. Cercetătorii au pus în evidență,
fără dubii, feromagnetism, precum și un efect Hall anormal
de mare. (Detalii în Science)
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Cu prilejul aniversării a șapte decenii de la apariția primului număr al revistei „Studii și Cercetări de Fizică”, domnul Dr. Dumitru
Mihalache, Membru Corespondent al Academiei Române, și domnul Dr. Habil. Alexandru I. Nicolin, analizează pe scurt evoluția
acestei publicații științifice, pentru a ilustra contribuția remarcabilă a acestei reviste la formarea profesională a numeroase generații de
fizicieni și ingineri fizicieni din România.

Studii și Cercetări de Fizică/Romanian Reports in Physics: La ceas aniversar
În 2018, anul Centenarului Marii Uniri de la 1918, comunitatea științifică și academică din România a aniversat
șapte decenii de la înființarea Editurii Academiei Române, o
instituție culturală și științifică de prim rang, al cărei portofoliu de cărți și publicații periodice a contribuit în mod decisiv
la dezvoltarea comunității științifice din România de după
Al Doilea Război Mondial. Editura Academiei Române a publicat, începând cu anul 1950, revista Studii și Cercetări de Fizică, titlul revistei fiind păstrat până în anul 1992, când a fost
schimbat în Romanian Reports in Physics, folosit și în prezent.
Schimbarea numelui revistei marchează, de asemenea, trecerea de la articole publicate cu precădere în limba română,
la articole publicate aproape exclusiv în limba engleză. Istoria
acestei reviste a fost prezentată în detaliu în articolul The first
seventy volumes of Romanian Reports in Physics: A brief survey of
the Romanian Physics Community, autori V.I. Vlad, V. Băran, A.I.
Nicolin și D. Mihalache [1]. Lucrarea respectivă trece în revistă
atât structura colectivelor editoriale, precum și o serie amplă
de cercetători care au publicat în paginile revistei, oferind o
imagine detaliată asupra evoluției acestei reviste de fizică,
precum și a comunității de fizicieni și ingineri fizicieni din România, de-a lungul ultimelor șapte decenii. Menționăm, de
asemenea, că Studii și Cercetări de Fizică/Romanian Reports in
Physics este continuatoarea revistei Disquisitiones Mathematicae et Physicae (Cercetări de Matematică și Fizică), care a fost
publicată în perioada 1940-1948 sub egida Institutului de
Cercetări Carol al II-lea [2].
Studii și Cercetări de Fizică a publicat atât articole științifice
originale, cât și studii introductive, note de laborator, extrase
din teze de diplomă și doctorat și, uneori, teze de doctorat
în formă completă, fiind o adevărată revistă școală a fizicii
din România. În paginile revistei Studii și Cercetări de Fizică au
fost publicate, de asemenea, articole cu caracter istoric ce
privesc dezvoltarea fizicii în general, și a fizicii din România
în particular, precum și o serie largă de materiale editoriale
care prefațează volumele speciale publicate de către revistă.
Istoria revistei Studii și Cercetări de Fizică se suprapune aproape perfect peste istoria fizicii din România după Al Doilea
Război Mondial, majoritatea covârșitoare a temelor de cercetare abordate de fizicienii români regăsindu-se în paginile revistei, fiind rarisime grupurile de cercetare din România care
nu se regăsesc în paginile revistei. O trecere în revistă, fie și
sumară, a fizicienilor care au publicat Studii și Cercetări de Fizică depășește cu mult cadrul acestui articol, fiind tratată, de
altfel, pe larg în Ref. [1], dar trebuie subliniat că cele șapte
decenii de activitate editorială neîntreruptă oferă o imagine foarte clară a numeroaselor filiații științifice în cadrul

comunității fizicienilor din România, și, prin aceasta, a modului în care s-a consolidat Școala Românească de Fizică după
Al Doilea Război Mondial.
Primul colectiv editorial al revistei a fost format din Horia
Hulubei, Gheorghe Athanasiu, Aurel Potop și Andrei Popovici,
cărora li s-a adăugat în timp o pleiadă de fizicieni remarcabili:
Margareta Giurgea, Dorel Bally, Mircea Oncescu, Theodor V.
Ionescu, Eugen Bădărău, Florin Ciorăscu, Șerban Țițeica, Ion
I. Agârbiceanu, Paul Drăghicescu, Alexandru Cișman, Radu
Grigorovici, Ioan Ursu, Vasile Petrescu, Ștefan Procopiu, Gheorghe Vasiliu, Aretin Corciovei, Mihai Gavrilă, Aureliu Săndulescu, Marius Petrașcu și Gheorghe Brătescu [1]. Schimbarea
de nume a revistei, care a avut loc în anul 1992, a fost însoțită
și de o modificare a componenței colectivului editorial, primul Editor-in-Chief al revistei Romanian Reports in Physics fiind Ioan-Ioviț Popescu, iar primul Deputy Editor-in-Chief fiind Ionel Valentin Vlad (n. 1943, d. 2017). Din lista colectivului
editorial al revistei Romanian Reports in Physics din perioada
1992-2019, menționăm aici pe Theodor Ionescu-Bujor, Emil
Burzo, Viorica Florescu, Cornel Hațegan, Marin Ivașcu, Rodica Mănăilă, Mircea Oncescu, Marius Peculea, Athanasie Truția,
Iancu Iova, Aurel I. Popescu, Horia Scutaru, Nicolae IonescuPallas, Ștefan Antohe, Gheorghe Căta-Danil, Maria Dinescu,
Dragoș V. Anghel, Aurelian Isar, Dumitru Mihalache, Mihai
Vișinescu, Nicolae Victor Zamfir, Adrian Petriș, Alexandru I.
Nicolin, Sergiu Nistor și Ladislau Vékás [1]. În prezent, Academicianul Ioan-Iovitz Popescu este Editor-in-Chief al revistei,
iar Deputy Editor-in-Chief este Dumitru Mihalache, Membru
Corespondent al Academiei Române.
Începând cu anul 2007, Romanian Reports in Physics este
indexată în baza de date Thomson Reuters/Clarivate Analytics
– Web of Science, iar din anul 2009 sunt disponibili indicatorii scientometrici care măsoară impactul revistei la nivelul
comunității științifice internaționale. Pentru anul 2018, Factorul de Impact al revistei este egal cu 1,940, iar Scorul de
Influență este egal cu 0,296. Menționăm că, dacă avem în
vedere indicatorul scientometric reprezentat de Factorul de
Impact, revista Romanian Reports in Physics ocupă locul doi
în clasamentul celor 57 reviste științifice românești indexate/
cotate în baza de date Web of Science, după revista medicală
Journal of Gastrointestinal and Liver Diseases, care are Factorul
de Impact 2,063 în anul 2018 [3].
Este important de menționat că o a doua revistă de fizică
apărută în spațiul editorial românesc a fost Revue de Physique,
al cărei prim număr a fost publicat în anul 1956 [4]. Colectivul
editorial al primului număr al revistei era format din Șerban
Țițeica, în calitate de Redactor-Șef, Horia Hulubei, Eugen
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Bădărău și Valeriu Novacu, în calitate de
membri ai redacției. Spre deosebire de
Studii și Cercetări de Fizică, articolele apărute în Revue de Physique sunt publicate,
încă din primul număr, în limbile franceză, engleză și germană, vizibilitatea revistei în cadrul comunității internaționale
de fizică fiind remarcabilă pentru acea
perioadă de timp. În anul 1964, numele revistei a fost modificat în Revue Roumaine de Physique, noul colectiv editorial fiind condus de Horia Hulubei, în
calitate de Redactor-Șef, Șerban Țițeica,
în calitate de Redactor-Șef Adjunct și de
Ion Agârbiceanu în calitate de Secretar
Științific de Redacție. Colectivul editorial era format din Gheorghe Athanasiu,
Eugen Bădărău, Theodor V. Ionescu,
Florin Ciorăscu, Alexandru Cișman, Radu
Grigorovici, Ioan Ursu și Vasile Petrescu.
Numele Revue Roumaine de Physique
a fost păstrat până în anul 1992, când
numărul 6 al tomului 37 apare sub vechiul nume, iar numărul 7 al volumului
37 apare sub numele Romanian Journal
of Physics. Primul colectiv editorial al revistei Romanian Journal of Physics a fost
compus din Aureliu-Emil Săndulescu (n.
1932, d. 2019), Editor-in-Chief, Margareta
Giurgea (n. 1915, d. 2011), Vice Editor-inChief, și Alexandru Calboreanu în calitate de Coordinating Editor. Colectivul
editorial îi cuprindea, de asemenea, pe
Dorel Bally, Octavian Birău, Adrian Costescu, Radu Grigorovici, Geavid Musa,
Apolodor Răduță, Mircea Sanduloviciu,
Horia Scutaru, Simion Simon și Dorel
Zugrăvescu.
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Revista Romanian Reports in Physics
este publicată de către Editura Academiei Române în colaborare cu Institutul
pentru Fizică și Inginerie Nucleară „Horia
Hulubei” (IFIN-HH), în cadrul căruia se
află o Redacție Tehnică, coordonată de
Margareta Oancea. Redacția Tehnică din
cadrul IFIN-HH asigură primirea manuscriselor de la autori și corespondența
specifică, coordonarea procesului de
evaluare științifică a articolelor, întocmirea numerelor de revistă, pregătirea
pentru tipar a articolelor în format LaTeX
și publicarea on-line a revistei pe site-ul:
http://rrp.infim.ro. Menționăm, de asemenea, că în cadrul Redacției Tehnice
de la IFIN-HH, Marinela Dumitriu a lucrat
o lungă perioadă de timp, la pregătirea
pentru tipar a revistei Studii și Cercetări
de Fizică/Romanian Reports in Physics.
Activitățile editoriale și publicarea efectivă în format tipărit a revistei Romanian
Reports in Physics au fost susținute în
cadrul Editurii Academiei Române de
către un colectiv de un înalt nivel profesional care a asigurat publicarea la timp
și în condiții grafice excelente a revistei. De-a lungul ultimilor ani, colectivul
editorial din cadrul Editurii Academiei
Române, care s-a ocupat de publicarea
revistei Romanian Reports in Physics, a
fost compus din Irina Filip, Luiza Dobrin,
Magdalena Jindiceanu, Daniela Florescu, Mariana Mocanu și Iolanda Povară.
În revista Studii și Cercetări de Fizică/
Romanian Reports in Physics au fost publicate de-a lungul celor șapte decenii
de apariție neîntreruptă, atât articole

științifice originale, cât și lucrări ample
de sinteză, care au descris evoluția unor
concepte fizice și a unor tematici din
cadrul științelor fizice și a altor domenii conexe, de importanță deosebită
pentru perioada respectivă de timp.
Menționăm aici trei articole de sinteză,
publicate în ultimii 25 de ani în Romanian Reports in Physics, care au avut un
impact deosebit în literatura de specialitate, reliefat prin numărul mare de citări
ale lucrărilor respective. În anul 1995,
Doina Bica (n. 1952, d. 2008) a publicat
un articol de sinteză în domeniul preparării nanofluidelor magnetice în vederea
folosirii lor în diverse aplicații în inginerie și biomedicină [5]. Articolul Doinei
Bica, publicat în anul 1995 în Romanian
Reports in Physics, este citat de peste 165
de ori, conform bazei de date Google
Academic. În anul 2015 a fost publicat
în Romanian Reports in Physics un articol de sinteză [6] privind dezvoltarea
domeniului condensatelor atomice de
tip Bose-Einstein, în perioada de timp
de 20 de ani scursă de la primele confirmări experimentale ale existenței acestei noi stări ale materiei, realizate în anul
1995. Articolul respectiv, având autori
pe V.S. Bagnato (Brazilia), D.J. Frantzeskakis (Grecia), P.G. Kevrekidis (SUA), B.A.
Malomed (Israel) și D. Mihalache (România), este citat de peste 140 de ori în literatura științifică de specialitate, conform
bazei de date Google Academic. În anul
2017, Dumitru Mihalache a publicat în
Romanian Reports in Physics un articol
de sinteză [7] privind proprietățile fizice
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ale structurilor localizate multidimensionale, care se formează atât în mediile
optice, cât și în condensatele atomice
de tip Bose-Einstein. Menționăm aici
că articolul respectiv este citat de peste
140 de ori, conform bazei de date Google Academic.
De-a lungul ultimilor 25 de ani
au fost publicate în Romanian Reports
in Physics numere speciale dedicate
unor conferințe științifice naționale și
internaționale, precum și aniversării și
comemorării unor mari personalități ale
fizicii din România. Redăm mai jos o listă
incompletă a acestor numere speciale:
- Proceedings of the IVth National Workshop on Magnetic Fluids and Application, Rom. Rep. Phys. 47, 3-5, 1995, I.
Anton (Editor).
- Ion Agârbiceanu (1907-1971), A volume
dedicated to his 90th birthday commemoration, Rom. Rep. Phys. 49, 8-910, 1997, Valentin I. Vlad și Nicholas
Ionescu-Pallas (Editori).
- Professor Th.V. Ionescu (1899-1988). A
volume dedicated to his 100th birthday commemoration, Rom. Rep.
Phys. 52, 5-6-7, 8-9, 2000, Nicolae N.
Gherbanovschi (Editor), Cuvânt introductiv: Octav Gheorghiu și Nicolae N. Gherbanovschi.
- Special Issue on Contributions in Physics Research in The World Year of
Physics, Rom. Rep. Phys. 57, 4, 2005,
Cuvânt introductiv: Valentin I. Vlad.
- Professor Marin Ivașcu’s 80th anniversary, Rom. Rep. Phys. 63, Supplement, 2011.

- Honoring Academician Ioan-Iovitz
Popescu on his 80th anniversary,
Rom. Rep. Phys. 64, Supplement,
2012, Cuvânt introductiv: Gabriel
Altmann.
- Professor Valentin I. Vlad at his 70th
anniversary, Rom. Rep. Phys. 65, 3,
2013, Cuvânt introductiv: Dumitru
Mihalache și Adrian Petriș.
- Bose-Einstein Condensation: Twenty Years After, Rom. Rep. Phys. 67, 1,
2015, V.S. Bagnato (Guest Editor),
D.J. Frantzeskakis (Guest Editor), P.G.
Kevrekidis (Guest Editor), B.A. Malomed (Guest Editor), D. Mihalache și
A.I. Nicolin.
- 2015 International Year of Light, Rom.
Rep. Phys. 67, 4, 2015, Valentin I. Vlad
(Editor).
- Technical Design Reports of Extreme
Light Infrastructure - Nuclear Physics
(ELI-NP), Rom. Rep. Phys. 68, Supplement, 2016, Cuvânt introductiv: N.V.
Zamfir.
Studii și Cercetări de Fizică reprezintă
revista școală a comunității de fizicieni
din România, traiectoria ei editorială de-a lungul ultimelor șapte decenii
oglindind istoria fizicii din România de
după Al Doilea Război Mondial. Articolele publicate de-a lungul anilor în paginile revistei reflectă temele de cercetare
investigate de către cercetătorii români
din toate centrele universitare din România, precum și de fizicienii din institutele de profil, oferind totodată o imagine clară asupra dezvoltării infrastructurilor de cercetare din România și a
numeroaselor colaborări internaționale
ale fizicienilor români.
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Domnul Dan Radu Grigore readuce în percepţia anului 2019 un text publicat în anul 2003 în Curierul de Fizică; l-am citit atunci, l-aţi
citit atunci – ce am gândit atunci, reflectând la acest text; ce gândim acum – iată un prilej de introspecţie asupra modului cum înţelegem aceleaşi lucruri la distanţe de ani-viaţă…

Despre viitor
În cele de mai jos, mă refer la viitorul unui anumit domeniu de cercetare, cum ar, fi spre exemplu, cel în care am lucrat
- fizica teoretică. Pe de altă parte, cred că astfel de analize se
pot face, şi se fac în cam toate domeniile de cercetare.
Voi porni de la un fapt relatat de un prieten care a lucrat într-o universitate de bun nivel din Europa de Vest.
Mi-a spus că, la un moment dat, membrii departamentului
din care făcea parte, au constatat că în viitorul imediat vor
urma pensionări masive. Prin urmare exista posibilitatea
unor angajări substanţiale de noi profesori. Apăreau mai
multe posibilităţi de dezvoltare a departamentului respectiv, în funcţie de tematicile scoase la concurs. Soluţia cea mai
“simplă” ar fi fost o replicare de tip ADN a vechilor preocupări,
cu alte cuvinte, fiecare membru al catedrei să încerce să îşi
găsească unul sau mai mulţi “moştenitori” ştiinţifici. Cu toate
acestea, s-a optat pentru o analiză obiectivă a direcţiilor de
cercetare existente pe “piaţa” ideilor, precum şi post-doctoranzilor de valoare disponibili pe aceeaşi piaţă de idei.
De acum înainte, voi intra pe un teren pur speculativ.
Încerc să îmi imaginez cam cum au decurs discuţiile şi la ce
rezultat s-a ajuns. Bănuiesc că fiecare membru senior al departamentului şi-a prezentat propriul domeniu de interes în
mod cît mai obiectiv. Au rezultat trei tipuri de domenii:
1. Domenii aflate pe o pantă descendentă. Din diverse
motive, un domeniu poate să nu mai atragă: de regulă nu
se mai anticipează rezultate interesante. Cine lucrează într-un
astfel de domeniu trebuie să se “retragă cu graţie”, adică să
nu ceară o replicare de tip ADN a propriului domeniu. Poate
eventual să semnaleze că există pe undeva un post-doctorand foarte bun care încă speră să obţină ceva interesant în
domeniul respectiv, deci poate cere ca acesta să fie invitat
pentru cîteva zile pentru a prezenta un seminar şi a oferi mai
multe detalii despre perspectivele domeniului. Este posibil
ca încadrarea unei direcţii de cercetare în această categorie
să fie nedreaptă şi să apară în viitor posibilităţi de dezvoltare.
Totuşi, în acest caz trebuie lăsat ca viitorul să decidă.
2. Domenii aflate pe o linie staţionară. Cu alte cuvine, întrun astfel de domeniu nu se aşteaptă rezultate spectaculoase,
dar se mai pot obţine multe rezultate interesante şi de bună
calitate. Probabil că acesta este cazul cel mai simplu. În acest
caz se poate cere existenţa unei “continuităţi”. Cu alte cuvinte,
dacă pleacă un cercetător de valoare, să vină altcineva cu
aceleaşi perspective valorice în locul lui.
3. Domenii aflate pe o curbă ascendentă. Cred că este
cazul cel mai dificil, deoarece intervine natura umană. Mai
toţi cercetătorii ar dori să facă parte dintre deschizătorii de
drum, dintre cei care arată calea, dintre cei care “ctitoresc”,
etc. A face parte din această categorie satisface unele ambiţii

personale, asigură influenţă, putere, etc. Prin urmare, discutarea unui astfel de domeniu trebuie să se facă într-un
cadru cît mai larg. Există tentaţia de a se insista pe gradul de
dezvoltare al domeniului şi mai puţin pe performanţele proprii. Cu alte cuvinte, există tentaţia să dezvoltăm domeniul
pe principiul “să avem şi noi faliţii noştri”. Bănuiesc că cineva
care consideră că reprezintă o nouă direcţie de cercetare ar
trebui să îşi convingă colegii “cu creta la tablă”. În opinia mea,
ar trebui:
- Să poată prezenta o prespectivă a domeniului pe
următorii zece ani, şi anume, cam ce rezultate importante se
aşteaptă să fie obţinute în acest viitor imediat. Ar putea rezulta o listă de 5 astfel rezultate estimate şi ierarhizate valoric.
- Să poată dovedi că are rezultate importante într-una
din cele 5 direcţii de mai sus, şi anume, cîteva lucrări publicate deja şi bine citate.
- Să poată prezenta nişte criterii de calitate care să fie
cerute de la viitorii angajaţi. Dacă e vorba doar despre doctoranzi sau post-doctoranzi, cam ce program de pregătire se
are în vedere.
Cred că o astfel de analiză ar preveni o urmare mecanică
a diverselor mode. Chiar în cazul în care impresia este
favorabilă, cred că ar trebui impuse limitări asupra coeficientului de multiplicare: dacă pleacă un cercetător, poate spera
ca în locul lui să vină doi. Altfel, transformăm totul în “Cântarea României”!
De obicei, tipul de propunere de mai sus este întîmpinant cu neîncredere. Se subliniază diferenţele dintre sistemul
de la noi şi cel din Europa de Vest. De exemplu, în Europa de
Vest se angajează oameni deja formaţi, adică post-doctoranzi pe cînd la noi formăm nişte oameni de pe băncile şcolii
(uneori mai devreme decît este cazul!). Nu cred că aceste
diferenţe schimbă în mod esenţial utilitatea propunerii de a
urma modelul de mai sus. Un argument ar fi că orgoliile şi
ambiţiile sînt mai nestăvilite la noi decît în Europa de Vest.
Altfel spus, nu există o cultură civică de a pune “frîne” unor
ambiţii excesive.
Închei într-o notă de optimism moderat. Cred că noua
generaţie, educată într-o societate liberă de constrîngerile
vechiului sistem, ar putea să impună astfel de analize.
Tot ce pot să fac este să mă “auto-citez” şi să le recomand
să îmi citească un articol publicat tot în CdF (nr. 82) în care
arătam că o procedură asemănătoare a fost posibilă chiar şi
în vechiul regim.
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D. R. Grigore

Asociaţia “Asul de Treflă de pe malul lacului”. După 20 de ani
Toţi plecăm, unii mai devreme, alţii mai târziu şi în urma noastră rămâne uitarea. Am avut o bucată de viaţă împreună. În afară
de familia de sânge care înseamnă atât de mult pentru noi, a mai fost şi FAMILIA DE SERVICIU, colectivul în mijlocul căruia ne-am
petrecut mai mult timp decât cu toţi cei apropiaţi: mama, tata, surori, fraţi, soţi, soţii, copii. Am fost O FAMILIE!
(Ianca Stanef, 30.10.1999)
Sâmbătă, 7 Septembrie 2019, Asociaţia “Asul de Treflă de
pe Malul Lacului” a sărbătorit 70 de ani de la înfiinţarea Institutului şi 20 de ani de la înfiinţarea Asociaţiei, la Restaurantul
Monte Carlo din Cişmigiu (Foto 1).
Membrii Asociaţiei au provenit iniţial din fostul colectiv
al Secţiei a IV-a Laborator A “Metrologia Radiaţiilor” condus
în primii ani de Traian Gheorghiu şi apoi de Profesorul Mircea
Oncescu (1925 – 2005) de la Institutul de Fizică Atomică IFA –
Măgurele. Acest Laborator a funcţionat de la înfiinţare (1956)
şi până la evacuarea după cutremurul din 4 martie 1977 în
Pavilionul Oncescu sau fostul conac Oteteleşanu, numit pe
vremuri în secolul XIX şi “Castelul cu Asul de Treflă de pe malul lacului” (este vorba despre palatul – numit “Castel” de către proprietar). De aici a provenit şi denumirea Asociaţiei care
a luptat necontenit pentru menţinerea “spiritului IFA”, a “tradiţiei şi istoriei acestor locuri de la Măgurele” (Foto 2).
În faţa Pavilionului Oncescu, la 2 iunie 2000, a avut loc
prima întâlnire o dată pe an la Institut, propusă de Profesorul Mircea Oncescu la înfiinţarea Asociaţiei (octombrie 1999)
(Foto 3).
La 4 ani de la înfiinţare, în 2003, Profesorul Mircea
Oncescu definitivează structura şi statutul, şi prezintă simbolurile Asociaţiei (Foto 4-5).

Foto 1

Foto 2

Curierul de Fizică / nr. 86 / Decembrie 2019

19

Foto 3

Foto 4-5

La aniversarea de 5 ani de la înfiinţare, în 2004, domnul Profesor Mircea
Oncescu recapitulează pe scurt ţelurile
Asociaţiei (Foto 6).
La întâlnirile din Cişmigiu, au avut
loc şi momente aniversare ale membrilor. În octombrie 2005 a fost a 80-a aniversare şi ultima participare a Profesorului Mircea Oncescu (Foto 7).
Legătura puternică între colegii de
serviciu pe care Şeful colectivului (Profesorul Mircea Oncescu) a insuflat-o membrilor acestei Asociaţii i-au determinat
să păstreze tradiţia întâlnirilor din prima
sâmbătă a fiecărei luni pe parcursul celor 20 de ani (1999 – 2019).
Acest “nucleu” a adoptat în timp şi
alţi foşti salariaţi ai Institutului, unii rămaşi în ţară, alţii proveniţi din diaspora,
cât şi membri de la alte Institute de pe
Platforma de Fizică de la Măgurele.
Revista “Curierul de Fizică”, înfiinţată
în data de 15 iunie 1990, l-a avut printre membrii fondatori şi pe Profesorul
Mircea Oncescu care la crearea Asociaţiei a mobilizat membrii acesteia în realizarea şi distribuirea revistei.

continuare în pag. 22 
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Foto 6

Din primii ani de viaţă, departe de gândul de a lucra vreodată la Măgurele, am crescut cu povestea acestor locuri, “cea de dinainte…”, spusă de verişoara bunicului meu din partea mamei, Eugenia Petrescu. A făcut parte din ultima generaţie care a parcurs întreg
ciclul şcolar şi a terminat în 1947 la Şcoala Normală de Fete “Ioan Otteteleşanu” de la Măgurele – Ilfov. Am urmat chimia, departe de
gândul că prima chimistă a Institutului de Fizică al Academiei R.P.R. înfiinţat în 1949 a fost profesoară de chimie la aceeaşi şcoală între
1922 – 1926.
Redau în rândurile de mai jos amintirile Eugeniei Petrescu… las imaginaţia celor ce cunosc curtea IFIN-HH Grup II să “înlocuiască”
virtual imaginile din prezent cu cele sugerate de textul de mai jos.

Amintiri de dinainte de 1 Septembrie 1949. Şcoala Normală de Fete “Ioan
Otteteleşanu” de la Măgurele - Ilfov
Vornicul Ioan Otteteleşanu avea în comuna Măgurele
– Ilfov un parc imens, în mijlocul căruia se afla un castel cu
două turnuri.
În faţa castelului, erau două clădiri mari. Între ele apărea o
alee străjuită de trandafiri. În stânga aleii, erau copaci bătrâni
şi un grup de castani, ale căror crengi cu flori, primăvara,
păreau candelabre cu sute de torţe aprinse. În dreapta aleii,
se găsea sala de festivităţi şi puţin mai sus era o seră de o
frumuseţe rară, îngrijită de horticultorul neamţ – domnul
Hauk, cu fiicele sale.
În spatele castelului, se întindea o peluză cu multe flori.
Peluza era înconjurată de două alei ce coborau spre un lac
artificial. În stânga peluzei, se afla între copaci chioşcul în care
I. Slavici a scris nuvela „Moara cu noroc”. Scriitorul a locuit aici
pentru că soţia sa a fost directoarea şcolii. Pe malul lacului
era un izvoraş, aşezat între doi lei mari, de fier. Alături, pe o
mică colină, se înălţa un alt chioşc. În acest chioşc, Mihai Eminescu a scris „Scrisoarea IV”. Poetul, impresionat de oglindirea
castelului în lac, la apusul soarelui, a imortalizat momentul în
versurile:
„Stă castelul singuratic, oglindindu-se în lacuri.
Iar în fundul apei clare doarme umbra lui de veacuri;
Se înalţă în tăcere dintre rariştea de brazi,
Dând atâta întunerec rotitorului talaz” (1 – IX – 1881).
Aleile înconjurau lacul şi se îndreptau spre fundul parcului printre brazii uriaşi, ce-şi îndreptau semeţ vârfurile spre
cer. Printre brazi, primăvara, apăreau pretutindeni toporaşi şi
ghiocei.
Ioan Otteteleşanu, după moartea prematură a tinerei
sale fiice, în amintirea ei, a înfiinţat aici o şcoală de fete, cu
internat. Şcoala a fost pusă direct sub patronajul Academiei
Române.
La deschiderea şi închiderea fiecărui an şcolar participau foarte mulţi academicieni (Mihail Sadoveanu, I. Al.
Brătescu-Voineşti, Ionel Teodoreanu, Frunzetti etc.). Şcoala
era încadrată cu profesoare foarte bune. Majoritatea erau
asistente sau conferenţiare universitare.
În perioada 1939-1947, directoarea şcolii a fost Maria
Rodoş Păunescu-Ulmu, cu studiile făcute la Sorbonna.
Doamna Directoare, mână de fier, a reuşit printr-o conducere înţeleaptă să depăşească toate greutăţile survenite: cutremur, război şi perioada grea de după război. Din colectivul cadrelor didactice, s-au remarcat doamnele profesoare:
Lavinia Ionescu-Muscel (limba română), Ica Teohari (pedaCurierul de Fizică / nr. 86 / Decembrie 2019

Castelul şi ultima promoţie de absolvente a şcolii
Otteteleşanu, 1947

Bazinul original al conacului Otteteleşanu în 1947; în prim
plan în dreapta, Eugenia Petrescu, alături de prietena ei
Anastasia care a murit de tuberculoză la scurt timp după
facerea fotografiei.
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gogie), Papatanasiu-Ţilenschi (muzică), Maria Mehtupciu
(matematică), Mitru (istorie). Distinsa doamnă Ana Stănică,
profesoara de geografie, cu ocazia predării graniţelor
României, a avut curajul să afirme că Basarabia este pământ
românesc care ne-a fost furat. Afirmaţia a plătit-o scump, a
plătit-o cu viaţa. A murit în închisoare. Colectivul de cadre
didactice a urmărit să insufle elevelor dragoste de pământul
ţării, de trecutul de luptă al poporului nostru, de religia
noastră şi mândria de a spune oricând şi oriunde „sunt
româncă”.
În 1947, şcoala a fost transferată de la Măgurele la
Bucureşti, în localul fostului liceu Carmen-Silva.
Eugenia Petrescu, elevă a ultimei promoţii
care a terminat şcoala de fete la Măgurele
Text preluat din broşura omagială “50 de ani de chimie
nucleară la Măgurele”, 2-4 Iulie 2001

Nota Redacției
Peste ani, ei nu i-am putut spune adevărata poveste (re)
descoperită cu prilejul cercetărilor arheologice, istorice şi documentare de după 2005, dar celor care citesc acum rândurile “Curierului de Fizică” le pot demonstra că este puţin cam alta; dar
asta este o altă istorie pe care o rezerv anului 2020, al Treilea An
Omagial oglindit în paginile revistei după:
2018 – 100 de ani de la Marea Unire
2019 – 70 de ani de la înfiinţarea Institutului de Fizică al
Academiei R.P.R.
2020 – 70 de ani de la mutarea Institutului la Măgurele, 50
de ani de la înfiinţarea “Cursurilor de Utilizare a Izotopilor Radioactivi” – CUIR, corespondent în prezent “Cursurile de Pregătire şi
Specializare a Cadrelor în Domeniul Nuclear” – CPSDN, 30 de ani
de la înfiinţarea revistei “Curierul de Fizică”.
Ne revedem prin paginile revistei la anul şi LA MULŢI ANI!
Corina Simion – Redactor şef CdF

continuare din pag. 20 

Foto 7

Foto 8

Numărul 1 al “Curierului de Fizică” a prezentat manifestările care au avut loc în data de 11 aprilie 1990 cu ocazia
împlinirii a 40 de ani (1 Septembrie 1989) de la înfiinţarea
Institutului de Fizică al Academiei R.P.R. Cu această ocazie a
fost distribuită o placheta omagială (Foto 8).
Membrii actualului Colectiv redacţional al revistei ţin cu
acest prilej să omagieze pe toţi cei care timp de 60 de ani au
trăit pentru Platforma de Fizică de la Măgurele, pentru tra-

diţie, pentru istorie, şi nu în ultimul rând, care şi-au dedicat
o parte din muncă, inspiraţie, talent, energie şi din puţinul
financiar din pragul pensiei pentru ca Revista să continue
neîntrerupt vreme – iată la anul mai avem încă o aniversare
– de 30 de ani! Mulţumiri şi o respectuoasă aducere-aminte
tuturor!
Ianca Stanef
A consemnat din partea CdF Corina Simion
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Physics Web
Detalii la scară atomică datorită rezonanței magnetice
Imagistica de rezonanță magnetică este una dintre cele mai
comune tehnici utilizată pentru părți interne ale corpului
animal și uman, în special pentru diagnosticarea cancerului. La o rezoluție de doar câțiva micrometri, instrumentele
convenționale ale imagisticii rezonanței magnetice necesită
probe relativ mari pentru a furniza imagini bune. În ultima
perioadă de timp, diferite grupuri de cercetare s-au străduit
să obțină rezoluții sub dimensiuni atomice. În cea mai recentă
descoperire, un grup de oameni de știință din SUA și Coreea
de Sud (Ewha Womans University în asociație cu IBS Center
for Quantum Nanoscience din Coreea de Sud și IBM Almaden din SUA) au obținut imaginea atomilor singulari de pe
o suprafață. Această descoperire a mărit enorm potențialul
imagisticii de rezonanță magnetică pentru studierea biomoleculelor, cu o rezoluție fără precedent, precum și cercetarea
structurii de spin a atomilor, moleculelor, solidelor, sistemelor
cuantice și a rețelelor de spin. (Detalii în Nature Physics)
Microfonul cuantic detectează prezența fononilor
În timp ce proprietățile cuantice ale fotonilor au fost explorate și exploatate extensiv, cele ale vibrațiilor mecanice cuantificate, cunoscute ca fononi, au rămas mult mai greu de
studiat. Deși fononii sunt importanți pentru a explica multe proprietăți ale materialelor solide, tehnologiile necesare
pentru a le măsura și controla au avut de a face față unor
provocări semnificative, deoarece, în contrast cu fotonii, stările cuantificate ale fononilor nu au fost bine definite energetic. În plus, ele există ca excitații colective la energii egal
distanțate. Fizicieni din SUA (Stanford University) au demonstrat că un qubit supraconductor poate fi utilizat pentru a
detecta în mod sigur prezența fononilor multipli în același
timp. Ei au construit un ̋ microfon cuantic ̋ utilizând materiale
care reduc pierderile fononice, îngustând spectrele emisiilor
lor de qubit pentru a reduce incertitudinile. (Detalii în Nature)
Poluarea microplasticelor eliminată cu nanospringuri
magnetice
Microplasticele sunt un subgrup de plasice, care sunt definite drept cele care măsoară mai puțin de 5mm diametru. Ele
pot fi și altfel clasificate în microplastice primare și secundare
și majoritatea își are originea în produsele cosmetice cotidiene și rezultate din fărâmițarea unor bucăți mari de plastic din
pungile din casă. Poluarea microplastică devine o serioasă
problemă mondială și este periculoasă atât pentru viața acvatică, cât și pentru sănătatea umană. Câteva soluții pentru a
trata această problemă există la ora actuală, dar cercetători
din Australia (Curtin University și University of Adelaide) au
descoperit recent o tehnică ambientală prietenoasă pentru
a îndepărta aceste contaminări din sursele de apă utilizând
nanospringuri de carbon. Ei afirmă că nanomaterialele sunt
benigne pentru microorganismele acvatice și pot fi chiar o
sursă de hidrocarbonați pentru cultivarea algelor, permițând
astfel ca aceste plastice să fie reutilizate într-un mod benefic.
(Detalii în Matter)
Supersoliditatea apare în atomi ultrareci
Un supersolid reprezintă o formă paradoxală a materiei: el

curge fără frecare (la fel ca un superfluid), dar particulele
sale sunt aranjate într-o rețea cristalină (la fel ca la un solid).
Desigur, el este descris ca fiind o stare în care două simetrii
continue sunt distruse în același timp. Există o invarianță de
translație, care este asociată cu ordinea cristalină, precum și o
simetrie calibrată, care este asociată cu curgerea fără frecare
a materialului. Supersoliditatea a fost prezisă la sfârșitul anilor
1960, dar cercetătorii nu pot încă afirma cu certitudine că au
observat faza supersolidă a materiei în laborator. Fizicieni din
Austria (Universitatea din Innsbruck) au dezvăluit că au găsit
o altă dovadă pentru această fază într-un condensat BoseEinstein, realizat din atomi de erbiu. Descoperirea va permite
o înțelegere mai avansată a modului în care distrugerea simetriei spontane are loc în sisteme cuantice. (Detalii în Physical Review Letters)
Țesătură bazată pe grafen împotriva țânțarilor
În fiecare an milioane de oameni sunt infectați cu boli provocate de mușcăturile de țânțari, cum ar fi malaria, febra
dengue și febra galbenă, cauzând circa un milion de decese
în întreaga lume. Prevenirea mușcăturilor de țânțari joacă un
rol important în programele de sănătate publică din multe
țări. În ultimii ani, materialele pe bază de grafen au propus o
gamă largă de aplicații, incluzând biomonitorizarea, senzori și
electronice ușor de purtat, dar până acum protecția față de
bolile provocate de mușcăturile de țânțari a rămas aproape
în întregime neexploatată. Cercetătorii de la Brown University, SUA, afirmă că țesăturile pe bază de grafen ar putea reprezenta o nouă variantă efectivă pentru protecția împotriva
țânțarilor. Utilizând țânțari vii, grupul a demonstrat că filme
de oxid de grafen redus (rGO) sunt rezistente la mușcătură
și pot bloca substanțele chimice pe care țânțarii le folosesc
pentru a detecta prezența pielii, chiar și atunci când materialul este umed.
Teoria transportului căldurii devine universală
Pentru prima dată, un grup de cercetători din Italia a elaborat
o nouă teorie unificată pentru transportul căldurii care descrie cu acuratețe un domeniu larg de materiale, de la cristale și solide policristaline la aliaje și sticle, care le permite să fie
tratate în același mod. Metodologia, care se bazează pe teoria Green-Kubo a răspunsului liniar și concepte de dinamica
rețelei, explică în mod firesc efectele mecanicii cuantice și
astfel permite modelarea predictivă a transportului căldurii
în sticle la temperatură coborâtă. Noua teorie va fi importantă pentru înțelegerea mai bună și proiectarea dispozitivelor
de transport al căldurii într-o mulțime de aplicații, de la managementul căldurii în electronice de mare putere, baterii și
fotovoltaice, până la stocarea energiei termoelectrice și răcirea stării solide. (Detalii în Nature Communications)
Sudarea materialelor ceramice cu ajutorul laserului
Sudarea este un element crucial al manufacturii moderne,
dar este foarte dificil de a o face cu materiale ceramice, deoarece ele au temperaturi de topire extrem de înalte. În timp
ce ceramicele pot fi topite cu ajutorul laserelor, materialele
tind să fie rele conducătoare de căldură și de aici rezultă
gradienți mari de temperatură și cracarea. Acești gradienți
pot fi evitați prin plasarea componentelor într-un cuptor și
încălzirea lor la temperaturi înalte, dar acest lucru înseamnă
că sudarea nu poate fi utilizată pentru a pune obiecte sensibile la căldură, așa cum sunt electronicele, în interiorul con-
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tainerelor ceramice. Cercetători de la University of California,
San Diego, SUA, au realizat pentru prima dată o tehnică în
care un laser în pulsuri de joasă putere a fost utilizat pentru
a suda materiale ceramice împreună la temperatura camerei.
(Detalii în Science)
Conductori de protoni din membrane groase de mică
Mica (un tip de material care se găsește de obicei în sol) este
făcută din straturi de aluminosilicat, acoperite în mod normal cu cationi, cum ar fi ioni de potasiu (K+). Acești ioni nativi
pot fi schimbați ușor cu alți ioni, cum ar fi protoni (H+) (cel
mai ușor de înlocuit), litiu (Li+) sau cesiu (Cs+). Materialele de
un atom grosime, cum ar fi grafenul (un strat 2D de carbon)
conduc protonii extrem de bine, dar devin impermeabile la
protoni când grosimea lor este mai mare. Într-adevăr, sulfatul
de molibden (MoS) devine complet impermeabil la protoni
chiar la o grosime de trei atomi. Recent, un grup de cercetători din Regatul Unit, China și Belgia, au descoperit că mica
cu ioni schimbați este un foarte eficient conductor pentru
protoni chiar și atunci când are o grosime de zece atomi.
Acest rezultat surprinzător ar deveni foarte important pentru aplicații, în special la celulele de combustibil, precum și la
alte tehnologii legate de hidrogen. (Detalii în Nature Nanotechnology)
Grafenul amplifică rezoluția microscopului
cu un factor 10
Recent, tehnica microscopului de superrezoluție cu localizarea unei singure molecule a devenit un instrument incredibil de util pentru cercetătorii din domenii extinse de la fizica
fundamentală, la cercetări medicale. Prin analizarea imaginilor unor molecule singulare care emit lumină, cercetătorii
pot localiza foarte precis pozițiile centrelor lor, dar acest tip
de microscoape au o lipsă semnificativă, deoarece pot localiza numai molecule în 2D, fără a putea oferi vreo informație
despre poziția lor în lungul axei din afara planului. Cercetători din Germania (University of Göttingen) au atins rezoluția
subnanometrică în măsurători de poziție 3D a moleculelor
care emit lumină, prin înlocuirea filmelor metalice utilizate
în tehnicile de superrezoluție, cu straturi singulare de grafen,
mărind astfel la un nivel fără precedent de precizie măsurarea pozițiilor moleculelor. (Detalii în Nature Photonics)
Natura 3D a grafenului
Așa cum se știe, grafenul este definit ca un material 2D, deoarece atomii săi de carbon sunt poziționați într-un plan
bidimensional, iar electronii din orbitalii-π se găsesc deasu-

pra și dedesubtul acestui plan. Dacă se comprimă stratul de
grafen pe o direcție normală la plan, materialul va fi tensionat, deoarece electronii-π devin comprimați și tensionați.
La fel putem spune și pentru toate cele trei direcții, ceea
ce înseamnă că parametrii 3D elastici pot fi definiți pentru
acest material. Contrar celor crezute, grafenul monostrat are
proprietăți mecanice 3D și ele pot fi acum măsurate și descrise semnificativ datorită măsurătorilor de spectre Raman
de înaltă presiune asupra acestui material. Acest lucru a fost
realizat de către cercetătorii de la Queen Mary University din
Londra și va avea implicații la senzorii mecanici, unde sunt
utilizate aceste materiale 2D. (Detalii în Physical Review Letters)
Noduri 3D în lichide
Un ansamblu individual molecular poate produce noduri 3D
stabile în cristale lichide chirale. Nodurile, care au fost numite
̋ helioknotons ̋ de către cercetătorii care le-au descoperit, au
proprietăți asemănătoare particulelor și dimensiuni micronice. Forma lor poate fi controlată utilizând câmpuri aplicate
de joasă tensiune, ceea ce înseamnă că ele pot fi transformate în materiale extrem de funcționale pentru utilizare într-o
multitudine de aplicații tehnologice, incluzând dispozitivele
electrooptice, microfluidele și actuatorii. Recent, un grup
de cercetători de la University of Colorado at Boulder SUA a
raportat noduri topologice de dimensiuni micronice, stabile energetic în cristale lichide chiralice care se comportă ca
vortexuri înodate, precum și noduri solitonice nesingulare.
Aceste helioknotons se comporă într-adevăr ca particule în
ceea ce privește mișcarea Browniană 3D și ca ansamblu individual în cristale 3D. (Detalii în Science)
O nouă ecuație în efectul Hall
Un grup de cercetători de la IBM T.J. Watson Research Center
in Yorktown Heights din New York, SUA, a descoperit o nouă
tehnică pentru a extrage informație asupra mobilității electronilor și găurilor în semiconductori, care rezolvă un lung
secret, vechi de mai bine de 140 de ani în efectul Hall. Măsurătoarea foto Hall a purtătorilor include o lumină strălucitoare cu o intensitate de iluminare cunoscută asupra probei
semiconductoare, obținându-se informație asupra diferenței
în mobilitate a găurilor și electronilor. Descoperirea, care succint se exprimă printr-o ecuație, ar putea oferi ajutor pentru
tehnologia semiconductorilor din următoarea generație,
prin îmbunătățirea celulelor solare și a dispozitivelor optoelectronice, precum și a noi materiale și dispozitive pentru
inteligența artificială. (Detalii în Nature)
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