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70 DE ANI DE LA CREAREA PRIMELOR INSTITUTE DE CERCETARE

Sfârșitul anilor 1950 a fost marcat prin obţinerea 
multor rezultate impunătoare în domeniul fizicii. 

În special, fenomenul supraconductibilităţii, la aproa-
pe cinci decenii de la descoperirea lui, rămânea incert.

Abia în anul 1957 fizicienii americani J. Bardeen,  
L.N. Cooper și J.R. Schrieffer au identificat un meca-
nism care îl explica drept rezultat al formării perechi-
lor de electroni legaţi prin intermediul interacţiunii 
lor cu fononii reţelei cristaline. Perechile de electroni 
pot lua parte la fenomenul de condensare Bose- 
Einstein (CBE) și la formarea stării coerente macro-
scopice numite „Condensat Bose-Einstein” cu propri-
etăţi de lichid suprafluid.

În 1958, tânărul cercetător-stagiar Vsevolod Mos-
calenco de la Universitatea de Stat din Chișinău, ve-
nit la Universitatea de Stat „M.V. Lomonosov” din 
Moscova, a nimerit în vâltoarea, fierberea și agitaţia 
enormă care domneau la seminarele știinţifice ale fi-
zicienilor, în special la renumitele școli știinţifice ale 
lui N.N. Bogoliubov, L.D. Landau și V.L. Ghinzburg, 
unde se discutau aspecte ale teoriei supraconductibili-
tăţii lansate de Bardeen, Cooper și Schrieffer. Savanţii 
conștientizau necesitatea generalizării teoriei existen-
te bazate pe un model ideal al metalului cu o singură 
bandă energetică a electronilor, ceea ce nu corespun-
dea supraconductorilor reali. 

Această problemă a fost rezolvată în același an, 
1958, de către tânărul cercetător Vsevolod Moscalen-
co. El a propus, în premieră, modelul supraconducto-
rului cu două benzi electronice suprapuse în regiunea 
energiei Fermi. Conform teoriei generalizate a supra-
conductibilităţii, perechile de electroni Cooper au po-
sibilitatea să treacă integral dintr-o bandă energetică 
în alta, ceea ce dă naștere la interacţiunea electronică 
inter-bandă concomitent cu cea intra-bandă. Prezenţa 
interacţiunilor suplimentare a contribuit la creșterea 
energiei de legătură a perechii de electroni Cooper și 
la creșterea temperaturii critice a tranziţiei de fază din 
starea normală a metalului în cea supraconductoare. 

Noua teorie a deschis drumul pentru explicarea 
existenţei supraconductorilor cu o temperatură criti-
că ridicată, cunoscuţi în literatura de specialitate cu 
abreviatura HTSC (high temperature superconducti-
vity). Ea a explicat nu numai cantitativ, ci și calitativ  
proprietăţile termodinamice și magnetice ale supra-
conductorilor cu două benzi în comparaţie cu mode-
lul monobandă. 

TEORIA DEVENITĂ CLASICĂ
A SUPRACONDUCTIBILITĂŢII MULTIBANDĂ

Lucrarea, elaborată și trimisă spre publicare în 
anul 1958, a văzut lumina tiparului în revista Физика 
металлов и металловедение, în 1959. Un an mai 
târziu fizicienii americani H. Suhl, B.T. Matthias și L. 
R. Wallker au elaborat independent teoria supracon-
ductibilităţii cu două benzi, lucrarea respectivă fiind 
publicată la sfârșitul anului 1959.

Academicianul Vsevolod Moscalenco a pus bazele 
unei direcţii știinţifice noi – cercetarea supraconduc-
torilor cu spectre energetice anizotrope și multi-ban-
dă. Descoperirea, în anul 1986, în ceramica cu oxizi a 
supraconductibilităţii la temperaturi înalte (100 K), a 
influenţat esenţial dezvoltarea de mai departe a teoriei 
HTSC a supraconductorilor cu multe benzi energe-
tice, iar teoria pe baza modelului V.A. Moscalenco a 
devenit una clasică. 

În cadrul școlii știinţifice, întemeiate de acad. 
Moscalenco la Academia de Știinţe a Moldovei, au fost 
susţinute, în decursul anilor, 20 de teze de doctor și 
5 teze de doctor habilitat, care s-au bazat pe sute de 
lucrări știinţifice, inclusiv șase monografii.
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