Articol despre astrofizicianul Mordechai Migrom aparut in Haaretz
- rezumat Articolul prezinta portretul profesorului in astrofizica de la Institutul Weizman din
Rehovot, Mordechai (Moti) Milgrom.
El lucreaza de 30 de ani la o teorie revolutionara: ipoteza ceva mai veche denumita
dinamica newtoniana modificata (MOND - modified Newtonian dynamics), propusa in
1981 de catre Mordehai Milgrom de la Universitatea din Princeton s-ar putea sa puna
definitiv capac speculatiilor privind materia neagra (dark matter) din univers. Mai simplu
spus, sunt mari sanse ca ea sa nu existe.
Acum citiva ani n-a avut un spijin larg in lumea academica, dar cu timpul i s-au alaturat
zeci si zeci oameni de stiinta si teoria lui este predata la cele mai importante universitati.
Modificarea legilor lui Newton, aplicate si respectate de peste trei secole! De ce nu, isi
spune Prof. Milgrom, si „inventeaza" MOND - Modified Newtonian Dynamics - noua sa
ipoteza de lucru! „Modificarea" consta in faptul ca de data aceasta, chiar daca forta
exercitata asupra unui corp scade pâna la zero, acceleratia sa nu poate scadea dincolo de
o anumita valoare minima: o zecime de miliardime din acceleratia gravitationala a
pamântului.
Daca teoria lui va fi unanim recunoscuta, este candidat la premiul Nobel.
Este sustinut de cei mai mari fizicieni care colaboreaza cu el, printre care Profesorul
Bekenstein, professor la universitatea din Jerusalim, si face parte din organizatiile Israel
Academy of Sciences and Humanities and of The World Jewish Academy of Sciences.
Profesorul Avi Loeb, profesor la universitatile Princeton si Harvard, colaboreaza si
sustine teoria lui Milgrom pe linga multe alte universitati si oameni de stiinta, fizicieni,
astrologi.
Sonda spatială LISA Pathfinder care va fi lansată în iunie 2011 este o sondă lansată cu
scopul de a masura limita intre gravitatia Terrei si a Soarelui, masurari ce ar putea aduce
lumina si dovezi pentru teoria profesorului Milgrom.
Sunt sanse pentru inca un laureat Nobel israelian??
Ii uram success profesorului nostru!
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