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ARTHUR LEONARD 

SCHAWLOW 
5 MAI 1921-28 APRILIE 1999 

     Arthur Lenonard Schawlow a fost   

un fizician evreu-american, laureat 

al Premiului Nobel pentru Fizică, 

în 1981, împreună cu Nicolaas 

Bloembergen, pentru contribuțiile lor în 

domeniul spectroscopiei laser. Cei doi 

au primit o jumătate din premiu, cealaltă 

fiind acordată lui Kai Siegbahn. 
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JEAN AUGUSTIN 

FRESNEL 
10 MAI 1788-14 IULIE 1827 

    Jean Augustin Fresnel a fost 

un fizician francez, inventatorul lentilelor Fresnel. 

Fizicianul Jean Augustin Fresnel a fost 

descoperitorul fenomenului de polarizare a luminii 

și inventator al lentilelor biconcave. Din 1804 

urmează Ecole Politechnique de Paris, iar doi ani 

mai târziu Școala de poduri și șosele din Paris. Din 

1814 se reîntoarce la optică și studiază interferența 

și difracția luminii. Prismele Fresnel sunt folosite la 

construcția proiectoarelor și farurilor maritime. A 

murit în 1827, la vârsta de 39 de ani, în Ville 

D'Avray, lângă Paris, bolnav de tuberculoză. 
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RICHARD FEYNMAN 
11 MAI 1918-15 FEBRUARIE 1988 

 

Richard Phillips Feynman a fost un fizician american. 

Richard Feynman a fost unul dintre fizicienii secolului 

20 care a exercitat o influență semnificativă, nu numai 

în fizică, dar și în alte domenii ale cunoașterii umane. 

Este unul dintre cei care a extins considerabil 

teoria electrodinamicii cuantice. A participat la Proiectul 

Manhattan și a fost membru al comisiei de investigare a 

dezastrului navetei spațiale Challenger. 

Pentru întreaga sa muncă la dezvoltarea 

electrodinamicii cuantice, Feynman a fost unul din 

laureații Premiului Nobel pentru fizică în 1965, alături 

de Julian Schwinger și Sin-Itiro Tomonaga. 

În afara domeniului fizicii teoretice, Richard Feynman 

este creditat cu crearea conceptului revoluționar 

de computer cuantic, precum și cu explorarea timpurie 

a acestuia. 
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ANTONY HEWISH 
11 MAI 1924 

Antony Hewish este 

un fizician și radioastronom englez, 

laureat al Premiului Nobel pentru 

Fizică în 1974 (împreună cu Martin 

Ryle) pentru realizările sale în 

dezvoltarea telescoapelor radio și 

pentru rolul său în 

descoperirea pulsarilor. 
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PIERRE CURIE 
15 MAI 1859-19 APRILIE 1906 

Pierre Curie  a fost un fizician francez, 

pionier în studiul radioactivității, laureat 

(împreună cu Antoine Henri 

Becquerel și Marie Curie) al Premiului 

Nobel pentru Fizică în 1903. Printre 

altele, împreună cu fratele său, Jacques 

Curie, a descoperitefectul 

piezoelectric în 1880. 
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KARLHEINZ 

BECKURTS 
16 MAI 1930-9 IULIE 1986 

Karlheinz Beckurts  a fost un 

german fizician și director . El a fost unul dintre 

fondatorii fizicii neutroni în Germania după al doilea 

război mondial și a fost director de cercetare 

la Siemens AG . În 1986 el a fost ucis, cel mai 

probabil, de către teroriști a RAF . 

În aprilie 1986, a avut loc dezastrul de la Cernobîl în 

fosta Uniune Sovietică. Acesta a fost până atunci 

accidentul cele mai grave și cele mai multe 

consecințe în istoria energiei nucleare .Deoarece 

acest lucru, de asemenea, a căzut în mijlocul unei 

dezbateri aprinse privind energia nucleară în 

Germania de Vest, a fost speculat că RAF vrut să 

câștige simpatie în germană mișcării anti-nucleare 

Vest cu atacul lor. În scrisoarea ei pretind că au atât 

participarea Beckurts la electronice militare cercetare, 

precum și prin rolul de lider ca un reprezentant al 

energiei nucleare. 
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RANGA YOGESHWAR 
18 MAI 1959 

Ranganathan Yogeshwar Gregoire , este o 
luxemburgheză stiinta 

scriitor , fizician și prezentator . 

Ranga Yogeshwar a început în 1987 ca un 
editor de stiinta de la Jean Pütz Radio vest-

german în Köln la locul de muncă. El a găzduit 
împreună cu Puetz la 1,990 numeroase 

transporturi de știință spectacol . Science 
Program Grupul de WDR dezvoltat pentru 

Yogeshwar de la conceptul de stiinta arata ca 
difuzare Cuarcii & Co . Din 1989 până în 1999 
a găzduit programul antet . Până în 2002, el a 

prezentat de cercetare ARD și revista de 
mediu lume și din 2006 până la sfârșitul lui 

2007 W pentru cunoaștere . 
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GASPARD-GUSTAVE 

CORIOLIS 
21 MAI 1792-19 SEPTEMBRIE1843 

 

Gaspard-Gustave Coriolis sau Gaspard Gustave de Coriolisa 
fost un matematician, fizician, inginerfrancez, celebru mai ales 

pentru descoperirea și cercetarea a ceea ce mai târziu va fi 
denumit efectul Coriolis. De numele lui se leagă introducerea 

noțiunii de lucru mecanic. 

Este cunoscut mai ales pentru teorema energiei cinetice. În 
cartea Du calcul de l'effet des machines (Despre calculul 

efectului mașinilor) (1829) a numit lucru (al unei 
forțe) mărimea definită ca o integrală curbilinie unde  e 

deplasarea elementară intre cele două puncte P1 și P2numită de 
obicei la vremea aceea putere mecanică, cantitatea de acțiune 
sau efect dinamic specificând ambiguitatea acestor expresii pe 

care le consideră necorespunzătoare. Cu el și Jean-Victor 
Poncelet (1788-1867), teorema energiei cinetice ia forma cvasi-

finală și predarea mecanicii va fi sistematizată.Chestiunea 
unităților de măsură și omogenitatea dimensională a formulelor a 

devenit fundamentală. 

Lucrări 

1829: Traité de la mécanique des corps solides et du calcul de 
l'effet des machines ("Tratat de mecanică a corpurilor solide și 

calculul randamentului mașinilor") 

1835: Théorie mathématique des effets du jeu de billard ("Teoria 
matematică a efectelor din jocul de biliard"). 
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JOHN BARDEEN 
23 MAI 1908-30 

IANUARIE1991 

John Bardeena fost un inginer și fizician american. Este 

singura persoană care a câștigat de două ori Premiul 

Nobel pentru Fizică: în 1956 pentru tranzistor, împreună 

cu William Shockley și Walter Brattain, și în 1972 pentru 

o teorie fundamentală 

a superconductivității convenționale împreună cu Leon 

Neil Cooper și John Robert Schrieffer, numită teoria 

BCS. A fost, totodată, prima persoană care a câștigat 

două Premii Nobel în același domeniu. 

Tranzistorul a revoluționat industria electronică, 

permițând apariția Erei Informației, și a făcut posibilă 

dezvoltarea aproape tuturor dispozitivelor electronice 

moderne, de la telefoane la calculatoare și rachete. 

Realizările sale din domeniul superconductivității, care i-

au adus al doilea premiu Nobel, sunt folosite în tehnologii 

medicale cum ar fi tomografia calculată și imaginile cu 

rezonanță magnetică. 

În 1990, Bardeen a apărut pe lista celor mai influenți 100 

de americani ai secolului, în revista Life. 

 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Inginer
http://ro.wikipedia.org/wiki/Fizician
http://ro.wikipedia.org/wiki/SUA
http://ro.wikipedia.org/wiki/Premiul_Nobel_pentru_Fizic%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Premiul_Nobel_pentru_Fizic%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Tranzistor
http://ro.wikipedia.org/wiki/William_Shockley
http://ro.wikipedia.org/wiki/Walter_Brattain
http://ro.wikipedia.org/wiki/Superconductivitate
http://ro.wikipedia.org/wiki/Leon_Neil_Cooper
http://ro.wikipedia.org/wiki/Leon_Neil_Cooper
http://ro.wikipedia.org/wiki/John_Robert_Schrieffer
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Teoria_BCS&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Teoria_BCS&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/Premiul_Nobel
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Era_informa%C8%9Biei&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/Telefon
http://ro.wikipedia.org/wiki/Calculator
http://ro.wikipedia.org/wiki/Rachet%C4%83
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Tomografie_calculat%C4%83&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Imagine_cu_rezonan%C8%9B%C4%83_magnetic%C4%83&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Imagine_cu_rezonan%C8%9B%C4%83_magnetic%C4%83&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/Life


JACK STEINBERGER 
25 MAI 1921 

Jack Steinberger  este 

un fizician evreu-american, laureat 

al Premiului Nobel pentru Fizică, 

în 1988, împreună cu Melvin 

Schwartz și Leon Max Lederman, 

pentru metoda razei de neutrini și 

demonstrarea structurii de dublet 

a leptonilor prin descoperirea 

neutrinului miuonic. 
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JOHN DOUGLAS 

COCKCROFT 
27 MAI 1897-18 SEPTEMBRIE 1967 

Sir John Douglas Cockcroft   a fost 

un fizician britanic, laureat al Premiului 

Nobel pentru Fizică în1951, împreună cu 

colaboratorul său, Ernest Walton, pentru 

experimentele de fisionare a nucleului 

atomic efectuate la Universitatea 

Cambridge la începutul anilor 1930. 

A construit un accelerator de particule, în 

care, în 1932, a produs prima reacție 

nucleară cu particule accelerate 

în laborator. Cercetările sale au influențat 

dezvoltarea energeticii nucleare. 
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HANNES ALFVÉN 
30 MAI 1908 - 2 APRILIE 1995 

Hannes Olof Gösta Alfvén  a fost un fizician 

suedez, care a primit Premiul Nobel pentru 

Fizică în anul 1970 pentru dezvoltarea 

teoriei magnetohidrodinamicii. El a contribuit în 

fizicile plasmei, precum și cu teorii descriind 

fenomenul aurorei, centurii lui Van Allen, 

efectul furtunii magnetice asupra câmpului 

magnetic al Pământului, magnetosfera terestră și 

dinamicile plasmei în galaxia noastră. 
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JOHN ROBERT 

SCHRIEFFER 
31 MAI 1931 

 

 John Robert Schrieffer  este un fizician 

american și, cu John Bardeen și Leon N 

Cooper , laureat al 1972 Premiul Nobel 

pentru Fizica pentru dezvoltarea teoriei 

BCS , prima teorie microscopic succes 

de supraconductibilitate . 
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