Anomalii în comportarea
pendului Foucault în timpul unor
evenimente astronomice din
perioada
11.08.1999-19.09.2010
Dimitrie Olenici,
Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava
Planetariul

Aspecte istorice
1. Efectul Foucaul
In anul 1851 J.B.L.Foucault , a demonstrat rotatia Pamintului injurul axei sale poate explica prin rotaţia planului
de oscilaţie al unui pendul lung numit acum “ pendul Foucault”
Viteza unghiulara de rotatie a planului de oscilatie a unui pendul `dF ` a primit denumirea de efect Foucault
si este dată de formula dF = 15º sin φ/h unde φ este latitudinea locului de observatie.
2. Efectul Allais
Mai tirziu in timpul eclipselor de Soare din 30 iunie 1954 si 22 octombrie 1959 , Maurice Allais
constată că in timpul eclipselor de Soare viteza de rotatie a planului de oscilatie a unui pendul sufera o crestere
semnificativa , fenomen propus de catre NASA de a fi numit “ efectul Allais” .
In experimentele sale Maurice Allais a utilizat un un pendul scurt , de forma unui disc vertical suspendat de o
tijă de cca 70cm prevăzută la partea superioară cu un dispozitiv in forma literi C care se sprijină pe o bilă având astfel
posiobilitatea de rotatie axială şi rotatie in toate directiile .
Acesta este numit pendul paracaonic deoarece punctul de suspensie isi scimbă mereu pozitia oscilatiile fiind
paraconice.

3. Primele experiente cu Pendulul Foucault in România
In Romania un prim studiu privind miscarea pendulului Foucault este publicat la Bucuresti inca in 1877 de
catre Numa Dejean de Fonroque la imprimeria F.Gobl, sub titlul
Du pendule theorie des deplacements du plan d`oscilation
Lucrarea care poate fi consultata la Biblioteca Academiei Romane.
4.Efectul Jeverdan-Rusu-Antonescu
La Universitatatea Al.I Cuza din Iasi trei tineri fizicieni, Gheorghe Jeverdan ( asistentul profesorului Teofil
Vescan) , Gheorghe Il.Rusu si Virgil Antonescu studiaza in timpul eclipsei de Soare din 15 februarie 1961
comportarea unui pendul Foucault cu lungimea de 25m si masa de 5 kg. . Ei constata ca in timpul maximului
eclipsei perioada de oscilatie a pendulului a scazut de la
la
, ceea ce inseamna că logic daca se ia in
considerare formula care dă perioada de oscilatie a pendulului T = 2 π√lg , in timpul eclipsei, acceleraţia
gravitatională a crescut de la valoarea g = 9,8078 m/s² la valoarea . g = 9,8254 m/s²

Publicarea în revista Science et Foi
•

La Facultatea de Fizică din Iaşi , rezultatele obţinute de Jeverdan ,Rusu şi Antonescu au fost privite cu
neâncredere motiv pentru care s-a aprobat doar publicarea unei note în Analele Stiintifice ale Univ „Al. I.Cuza”

Din acest motiv Profesorul T.T.Vescan a trimis şi o copie a lucrării în limba franceză la Biblioteca Academiei de Ştiinte
a Franţei . Aceasta a fost găsită de geologul Guy Berthoult care a publicat-o în revista Scince et Foi nr.15 ,
noiembrie1990 şi astfel rezultatele de la Iaşi .au devenit cunoscute pe plan mondial

Alte experimente asemănătoare
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

. Pentru a pune în evidenţă eventuale anomalii de comportament în timpul unor eclipse , ulterior
au fost realizate şi alte experimente cu pendule, balanţe de torsiune, gravimetre etc. Printre
acestea amintim ;
-1965 , Trieste, Italia, gravimetru static------rezultat negativ
-1970, Boston şi Hravard Univ., USA, pendul de torsiune---- afirmativ; creşterea perioadei cu
0.037%
1980, Imperial College London, R.Latham repetă experimentul lui Allais---- pozitiv se constată o
creştere a axei mici elipsei de oscilaţie a pendulului
1985 , W.Robbel şi J.Zschau----. Poziti, constată o deformări statice şi schimbări ale graviattie
cauzate de atmosferă
1987 ( 23 .09), 1988 ( 18.03) şi 1990( 22.07) --- afirmativ se constată difernte de timp între
ceasurile atomice şi cele obisnuite .
1990, Helsinki (Finlanda) şi Bielomorsk (URSS) pendule de torsiune ---- rezultat negativ
1991 , Mexic, pendule de torsiune şi gravimetre LCR-G402,----- rezultat experimental pozitiv, dar
interpretări defavorabile
1994, Brazilia, pendul paraconic, L.A.Savrov
1995 , India , gravimetru---- afirmativ
1997 Regiunea morzo-Mohe, China, gravimetru----- rezultat afirmativ
1999 O serie de experimente au fost făcute cu ocazia eclipsei din11 august în;Austria, Germania,
Italia, Emiratele Arabe Unite şi chiar în Australia şi USA. Au fost utilizate : barometre,
magnetometre, seismografe, gravimetre, pendule Foucault fixe şi în rotaţie.

Experimente româneşti în 1999

•

•
•

•

•

•
•

Cu ocazia eclipse de Soare din 11august 1999 , în România s-au făcut două experimente , la planetariul din
Suceava unde s-a urmărit confirmarea efectul Jeverdan-Rusu Antonescu şi la universittaea din Bucureştui unde
s-a urmărit confirmarea efectului Allais.
1. Confirmarea efectului Jeverdan-Rusu-Antonescu
La Suceava experimentul a fost realizat de către Dimitrie Olenici şi Şt. Bogdan Olenici, cu un pendul de fier de
forma cilindrica cu masa de 43 kg si lungimea de 14,75m instalat in putul unui lift la intreprinderea Famos SA
Observatiile au fost facute inainte de eclipsă in zilele de 9 si 10 august si dupa eclipsa in zilele de 19 si 26 august
1999, intre orele 12:30 si 15:30 aproximativ intre orele in care a avut loc si eclipsa . Eclipsa a inceput la ora
12:40 si s-a terminat la ora 15 23, maximul avind loc la ora 14:03 . In fiecare zi pendulul a fost pornit de trei ori
si la fiecare pornire s-au facut cite trei determinari .La fiecare determinare au fost luate in consideratie 50 de
oscilatii.. Perioada medie de oscilatie a pendulului din zilele din preajma eclipsei a avut valoarea T o = 7,7383s.
si s-a considerat ca aceasta corespunde acceleratiei gravitationale locale care la Suceava are teoretic valoarea
g = 9,8076 m/s . In timpul eclipsei pentru perioada de oscilatie s-au gasit valorile 7,7341s ( la inceputul
eclipsei), 7,7328s ( in preajma maximului eclipsei) si 7,7368s spre sfirsitul eclipsei . Corespunzator acestor
valori acceleratia gravitationala a avut valorile: 9,8182m/s ; 9,8215 m/s si 9,8114m/s.
La Suceava determinarile s-au axat pe studierea modificărilor perioadei de oscilatie si s-au gasit rezultate
asemanatoare cu cele obtinute la Iasi in 1961. Din acest motiv noi am propus ca efectul de modificare a
perioadei de oscilatie a unui pendul ( si implicit a acceleratiei gravitationale) in timpul unei ecslipse de Soare sa
fie denumit “efectul Jeverdan- Rusu-Antonescu.”.

Comparatie Iasi-Suceava
Iasi 15.02 1961
Ora

Suceava 11.09.1999
Ts

g ( m/s²)

9h 13m
9h43m
10h

10.028s
10,024
10,019

10h 12m
10h24m
10h 58m

10,020
10,024
10,028

Data

9.8078
9,8156
9,8254
9,8234
9,8156
9,8078

Ora

10.09
11.09

12h40m
13h50m
15h

19.09

T (s)

g(m/s²)

7,7384
7.7341
7,7328

9,8076
9,8182
9,8215

7,7368
7,7384

9,8114
9,8076

Magnitudinea eclipselor
Iasi / M = 0.973
Iaşi / φ = 47º 11′ N

Suceava/ M= 0.933

Coordonatele locului
λ = 26º 3′ 20"
Suceava / φ = 47º 39 ′

λ =26º 15′

Rezultatele de la Suceava confirmă producerea efectului Jeverdan-Rusu-Antonescu în timpul unei
eclipse de Soare !

Confirmarea efectului Allais
La Universitatea din Bucureşti, Ieronim Mihailă, Nicolae Marcov, Varujan Pambuccian şi
Maricel Agop, confirmă existenţa efectului Alalis cu două pendule Foucault de 14,21m
aşezate în cruce.

Colocviul dela Paris din 2001
•

•

•

•

•
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După eclipsa de Soare din 11 august 1999, am
continuat experinetele cu pendulul Foucault si in timpul
altor evenimnete astronomic eprecum eclipse de Lună,
conjuncţii şi opoziţii de planete.
Un experiment aparte s-a realizat în perioada aprilie
iunie 2000 cu ocazia aşa ziesei „alinieri planetare” .
Atunci s-a constatat o scădere a vitezei de rotaţie a
planului de oscilaţie în preajma alinierii şi o rotaţie
inversă a planului de oscilaţie în timpul conjuncţiei
Jupiter Soare din 9.05. 2000.
Rezultatele au fost trimise laureatului Nobel, Maurice
Allais care a organizat la Paris , în septembrie 2001 un
colocviu franco-român pe probleme de anomalii in
comportarea pendulului.
Din partea română Dimitrie Olenici din Suceava,,
Ieronim Mihăilă din Bucureşti şi ca traducător oficial
Costel Şubran directorul firmei Laser Opton
International , actualmente şi vicepreşedinte al Societăţii
Franceze de Optică .
Din partea franceză Maurice Allais, Guy Berthault , Jean
Peirre de Boussine ( directorul camerei de Comert
Exterior al Franţei ) şi alte persoane.
Cu această ocazie s-a convenit continuarea la Bucureşti
şi Suceava a acestui tip de experimente simultan cu
două pendule paraconice identice cu cel utilizat de
Maurice Allais .

Prof. Ieronim Mihaila şi Prof. Dimitrie Olenici
lângă pendulul paraconic al planetariului din Suceava construit după planul laureatului Nobel Maurice
Allais cu sprijiunul material al geologului Guy Berthault

Experimentul din salina Cacica
•
•

Cu ocazia eclipsei partiale de Soare din 31 mai 2003 am

•

realizat un experimnet cu un pendul de 4,75m la 40m
adâncime în salina Cacica

adân
•

Efectul de antieclipsă
•

•

În luna octombrie 2004 am efectuat două experimente în localitatea Kuching din Ins. Borneo care
au confirmat ipoteza făcută anterior că efectele Allais şi JRA trebuie sapără ţi în banda de
antieclipsă
1. Eclipsa de Soare din 14 octombrie 2010 –vizibilă în Alaska

•

Efectul Allais

Efectul JRA

Eclipsa de Lună din 28 octombrie
La 28 octombrie s-a produs o eclipsă totală de Lună vizibilă în Europa noaptea
În oraşul Kuching unde ora locală este UT+8 , maximul eclipsei s-a produs la 11h 4m ziua
Determinările efectuate au pus in evidenţă o scădere a vitezei de rotaţie a planului de oscilaţie ,
invers ca în cazul eclipsei de Soare .

Demonstraţie cu pendulul Foucault în faţa primului ministru al Malayisiei

•

In vizita de lucru pe care a făcut-o primul ministru al Malayesiei la fabrica de
acoperişuri din pânză din Kuching -Alom group- (unde efectuam experimentele),
pentru a vedea un dirijabil, am avut onoarea să-i prezentăm o demonstraţie cu
pendulul Foucault.

Experimntul Manavgat (Turcia Dimitrie Olenici) –Welington (NZ, Danut Ionescu) Eclipsa de Soare
29.03.2006

Experimente simultane Kiev –Suceava
Eclipsa de soare 1.08.2008
•

1. La Observatorul Astronomic din Kiev

•
•

-A.F.Pugach realizează experimente simultan cu cinci balanţe de torsiune
Toate balanţele prezintă variaţii in sens direct sau invers in preajma maximului eclipsei de până
la +50, - 20 (grade)

2.Experimente cu pendulul paraconic la Planetariul din Suceava
T.J.Goodey realizează experimente
simultan cu două pendule
identice ;manual şi automat. Ambele
pendule prezintă anomalii înainte de
începerea eclipsei
Suceava se află la cca 440 km
depărtare de Kiev

3. Experimentul cu pendul Foucault ,
D.Olenici utilizează un pendul Foucault (17m) instalat in clopotniţa bisericii Sf. Dumitru la
1,5km est de Planetariul din Suceava . Seria determinărilor din preajma maximului eclispei
prezintă o creştere a vitezei de rotaţie a planului de oscilaţie de cca2 grade
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Determinări la antipod 11 iulie 2010
La 11 iulie 2010 a avut loc o eclipsă de Soare cu maximul de activiate in zona
Tahiti ( 19 44,9 S latitude , 121 52 W longitude Suceava ( 47 39 N lat, 26 15 E long.)
s-a aflat odata în antilongitudine şi otadă în antilatitudine.
Experimentele efectuate la Suceava scot clar în evidenţă anomalii in comportarea
pendulului în preajma maximului eclipsei :
-Planul de oscilaţie s-a rotit invers (valori negative det.16-20)
-Raportul e=b/a a atins valori maxime , deoarce s-a mărit axa mică (b) a elipsei de
oscilaţie ( det.16-20)

