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ASPECTE PRIVIND CONCEPTUL DE ENERGIE  
ŞI CĂI DE UTILIZARE A ENERGIEI DIN CÂMPURILE 

ENERGETICE 

Ghiorghe MORARU 
 
 

REZUMAT 
În această comunicare ştiinţifică se aduc clarificări asupra conceptului de energie iniţială (E), ca stare condensată a informaţiei (I), 
conform Teoriei relativităţii absolute, şi se prezintă unele căi de folosire a forţelor din câmpurile gravitaţionale, electrice şi 
magnetice, care nu consumă absolut nimic pentru aceasta. 
 
ABSTRACT 
This paper clarifies the initial energy concept (E), as a condensed state of information (I), according to the Absolute Relativity 
Theory, and some ways to use forces of gravitational, electric and magnetic fields, without consuming anything, are also 
presented. 

 
1. INTRODUCERE 

Oamenii de ştiinţă caută, de prea multă vreme, o 
concepţie integratoare, care să unească ştiinţele într-o 
concepţie unitară. Necesarul de energie al societăţii 
omeneşti, aflat într-o creştere puternică, a fost orientat – 
în principal – spre cărbuni, petrol, gaze naturale şi lemn. 
Consumul de lemn pentru ardere, dar şi pentru con-
strucţii, a însemnat defrişarea unor prea mari suprafeţe 
de pădure, cu dramatice consecinţe ecologice. Obţinerea 
energiei calorice şi electrice din cărbuni, petrol şi gaze 
naturale a condus la degajarea unor cantităţi prea mari 
de gaze arse, compuse – în principal – din dioxid de 
carbon şi din oixizi de azot, factori incriminaţi pentru 
efectul de seră ce a condus la încălzirea atmosferei 
pământului, cu consecinţe meteo locale dezastruoase. 

Semnalele de alarmă trase de ecologişti şi de alţi 
oameni de ştiinţă, începând cu Clubul de la Roma, 
Congresul de la Rio şi, acum, cu Convenţia de la Kyoto, 
trebuie să ne ajute să ne reformulăm bazele gândirii 
pentru o dezvoltare durabilă a societăţii omeneşti. 

2. ENERGIE INIŢIALĂ 

Admiţând Teoria Big-Bang-ului ca mod de formare 
a universului nostru, scepticii – poate pe bună dreptate – 
îşi pun problema: dar înainte de acesta? Sau, ce a 
explodat, de fapt? 

Aşa cum Teoria relativităţii, elaborată de Albert 
Einstein, a arătat că materia este o stare condensată a 
energiei (E = M.c2), Teoria relativităţii absolute de-

monstrează că energia iniţială este o stare condensată a 
informaţiei, conform ecuaţiei de tip relativist I = E.cx. 
(Gh. Moraru, TEORIA RELATIVITĂŢII ABSOLUTE,  
Revista METALURGIA nr. 6, iunie 1997, şi nr. 2, 
februarie 1998, ISSN O461-9579). 

Spaţiul nostru (S) are la bază – deci – aşa-numita 
triadă fundamentală, formată din materie (M), energie 
(E) şi informaţie (I) : S(M,E,I,). Având în vedere cele 
două ecuaţii de mai sus, prin permutări circulare, în 
interiorul acestei triade fundamentale, se mai poate 
scrie încă o ecuaţie de acelaşi tip : M = I.cy. Această 
ecuaţie stabileşte legătura corelativă dintre materie (M) 
şi informaţie (I). Această expresie matematică poate fi 
considerată ecuaţia de stare a informateriei, noţiune 
introdusă de academicianul Mihai Drăgănescu în 
tratatul său despre INELUL LUMII MATERIALE. 

S-a  obţinut, în felul acesta un sistem de trei ecuaţii 
relativiste care leagă fenomenologic absolut toate com-
ponentele triadei fundamentale a spaţiului nostru. 
Necunoscutele exponenţiale pot fi exprimate astfel: 
x = (1/ln c).ln I/E, iar y = (1/ln c).ln M/I. 

Pentru că Întru început era Cuvântul (Iona 1.1), deci 
informaţia, ea a fost aceea care, prin condensare, în acel 
Big-Bang, a generat energia, care, la rândul său, s-a 
condensat în materie. Chiar şi materia are la bază tot 
trei particule: protonul, neutronul şi electronul. Legă-
turile ce se stabilesc între acestea, graţie adsorbţiei unor 
anumite cantităţi de energie, conduc la formarea ele-
mentelor chimice care, tot datorită adsorbţiei unor 
energii, constituie molecule chimice şi aşa mai departe. 

Oamenii au învăţat să obţină energie (calorică) din 
materie, în principal prin ardere (oxidare), dar şi prin 
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fisiune nucleară ori fuziune. Aceste procedee au marele 
dezavantaj al consumului de materie, cu toată suita de 
consecinţe. 

Există însă şi energia potenţială a câmpurilor: gra-
vitaţionale, electrice, magnetice, … Realizarea unor 
procedee de utilizare a forţelor din aceste câmpuri ne-ar 
pune la dispoziţie energie, fără niciun consum de materie. 

3. ENERGIA PRIN CÂMPURI 

În spaţiul nostru, energia are variate forme de 
manifestare, în funcţie de forţa pe care, o generează şi 
de maniera de deplasare a punctului de aplicaţie a forţei. 
Una dintre forţele la care se poate face referire este forţa 
de gravitaţie, ca o atracţie reciprocă a corpurilor, 
dependentă direct proporţional de masele acelor corpuri 
şi invers proporţional cu pătratul distanţei dintre ele. În 
acest context, câmpul gravitaţional este spaţiul în care 
un corp de o anume masă îşi exercită atracţia asupra 
altor corpuri cu masă. 

Separat de cele de mai sus, ne-am obişnuit să 
considerăm magnetismul ca o forţă de atracţie ce se 
manifestă asupra unor metale, zise feromagnetice, cum 
sunt fierul şi unele minereuri ale fierului (de exemplu 
magnetita), cobaltul, nichelul şi altele. Câmpul magne-
tic este o formă de existenţă a materiei care se 
manifestă prin interacţiuni magnetice. În afara inter-
acţiunilor enunţate iniţial, ca forţă de atracţie a unor 
metale, trebuie să amintim aici cel puţin alte două 
forme de câmp magnetic: câmpul magnetic al Pământu-
lui şi câmpul magnetic generat de curenţii electrici. 

Interacţiunea mecanică a corpurilor electrizate este 
caracterizată de forţa de interacţiune, care depinde 
invers proporţional de distanţa dintre corpuri şi direct 
proporţional de mărimea sarcinilor electrice ale cor-
purilor. Câmpul electric este spaţiul în care sarcina 
electrică modifică proprietăţile spaţiului înconjurător. 
Energia câmpului electric este o mărime de stare care 
depinde de un număr finit de parametri geometrici ai 
spaţiului şi parametri electrici ai sarcinii. Interesant şi 
important este faptul că un curent electric, ce parcurge 
un conductor, produce câmp electric şi câmp magnetic. 

Aceste premise, prezentate mai sus, pot fi conside-
rate drept baze pentru o cercetare a calităţilor energiilor 
din câmpuri. Ipotezele unei astfel de cercetări au însă 
rolul lor utilitar. Dintre aceste ipoteze, una este aceea că  
materia – ca una din componentele triadei fundamentale 
a spaţiului nostru – este o stare condensată a energiei, 
conform teoriei relativităţii, elaborată de Albert Einstein. 
Materia este organizată în atomi, care sunt formaţi 
dintr-un nucleu, în care este concentrată aproape toată 
masa atomului, şi dintr-un înveliş de electroni. Nucleele 

atomilor sunt formate din protoni (care au sarcină 
electrică pozitivă, egală în valoare absolută cu sarcina 
electrică a electronului) şi neutroni – particule fără 
sarcină electrică. 

O altă ipoteză importantă ar fi aceea conform căreia, 
între nucleonii ce intră în componenţa unui nucleu se 
exercită: forţe gravifice (neglijabile în comparaţie cu 
celelalte forţe), forţe Coulomb-iene (între protoni), forţe 
magnetice (între momentele magnetice ale nucleonilor, 
de intensitate mică) şi forţe nucleare, a căror intensitate 
nu depinde de sarcina nucleonilor respectivi. Forţele 
Coulomb-iene au rază mare de acţiune faţă de forţele 
nucleare. 

4. ENERGIA FORŢEI DE REACŢIUNE 

O ipoteză de bun simţ este aceea că între particulele 
existente există un spaţiu vid care, conform principiului 
acţiunii şi reacţiunii, se opune forţelor sus-amintite. 
Deci, vidul este o formă de existenţă a spaţiului nostru 
ce se manifestă (între altele ) prin forţe – gata să smulgă 
materiei – energie sau chiar particule. 

În acest stadiu se pot face câteva interpretări. Prima 
interpretare ar fi aceea că, triadei fundamentale a spaţiu-
lui nostru, formată din materie, energie şi informaţie, 
trebuie să-i ataşăm şi vidul, componentă care, graţie 
capacităţii sale de a genera forţe de reacţiune, ţine în 
echilibru celelalte componente S(M,E,I,V). Dezechi-
librele acestor forţe de acţiune ale materiei şi/sau 
energiei şi forţelor corespunzătoare de reacţiune ale 
vidului, la nivel micro sau macro, sunt caracterizate 
prin colapsuri (implozii) sau explozii şi radiaţii, ca 
manifestări certe. Stelele pitice albe şi găurile negre, cu 
densităţi imense ale materiei, ca şi exploziile stelelor  
supernove, sunt dovezile, în macrospaţiu, ale interpre-
tărilor de mai sus. 

Interpretând pragmatic ceea ce se cunoaşte până în 
prezent, se desprinde ideea că toate corpurile şi forţele 
din spaţiul nostru au o origine comună: câmpul gra-
vitaţional (prof. dr. ing. Ionel Purica). Acesta poate fi 
interpretat ca o perturbare a spaţiului vid, omogen şi 
izotrop. La această interpretare vin în susţinere unele 
observaţii experimentale: 

„…în vidul cel mai perfect, apar perechi de particule 
virtuale. Avem de a face cu o adevărată materializare 
din nimic. Cum energia trebuie să rămână nemodifi-
cată, înseamnă că suma energiilor celor două particule 
trebuie să fie zero, adică una să posede energie nega-
tivă, iar cealaltă, energie pozitivă…În mod normal, 
această generare de perechi de particule din neant nu 
duce la rezultate spectaculoase, căci ele se anihilează 
instantaneu. Numai că în vecinătatea unei găuri negre, 
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chiar în apropierea uneia foarte uşoare, spaţiul este 
puternic deformat. Perechea de particule apărute din 
neant este supusă unei puternice forţe gravitaţionale, 
iar cele două particule nu mai au cum să se anihileze 
reciproc. Conform teoriei lui Stephen Howking, particula 
cu energie negativă va fi atrasă de gaura neagră, în timp 
ce particula cu energie pozitivă are şansa să evadeze. 
Astfel ia naştere radiaţia Hawking. Este ca şi cum gaura 
neagră ar pierde masă şi ar emite lumină…” (ROMÂN 
Cristian, GĂURILE NEGRE PRIMORDIALE, Revista 
Ştiinţă şi tehnică, nr.4/aprilie 2004). 

5. CONCLUZII 

Faţă de cele prezentate se pot formula unele conclu-
zii privitoare la unele calităţi ale energiei prin câmpuri. 
Mai întâi se desprinde concluzia că energia electrică 
alternativă poate fi obţinută direct din câmpuri, câmp 
electric şi electromagnetic, fără consum de energie me-
canică. Sursa totală de energie este a doua interacţiune 
fundamentală a materiei, forţa electromagnetică. 

Procesul electromagnetic în sine, ca fenomen, 
diferenţiază energia termodinamică de energia generată 
prin câmpuri, cum este – de exemplu – energia mareică, 
generată de forţa gravitaţională. Forţa electromagnetică 
şi forţa gravitaţională sunt surse de energie pentru 
procesele prin câmpuri. Procesele prin câmpuri sunt 
procese reversibile, care străbat dimensiunea temporală 
şi care nu implică schimbarea structurii materiei, şi nici 
pierderi de materie prin radiaţii, ca în cazul proceselor 
termodinamice. 

Deoarece procesele prin câmpuri sunt favorizate de 
energia cinetică a materiei, concluzia care rezultă este 
că energia cinetică a materiei nu este de natură 
cuantică. Se ştie că toate cele patru interacţiuni 
fundamentale ale materiei: forţa nucleară tare, forţa 
electromagnetică, forţa nucleară slabă şi forţa gravita-
ţională, acţionează asupra materiei (ca sens vectorial) 
spre centrul nuclear de masă atomică. 

Aceste forţe demonstrează existenţa unor interacţi-
uni fundamentale necunoscute, care acţionează izotrop 
asupra materiei, în sens opus celor patru interacţiuni 
fundamentale. Aceste interacţiuni nu pot fi altceva decât 
forţa de desfacere (dispersie) a vidului asupra aglo-
merărilor de masă. Deoarece vidul se găseşte atât la 
nivel cosmic cât şi la nivel atomic, se poate spune că, la 
nivel cosmic, spaţiul şi energia cinetică a planetelor 
sunt generate de starea de echilibru dinamic dintre 
acţiunea izotropă a vidului, pe de o parte, şi forţa 
gravitaţională centrală (masa solară), de cealaltă parte. 

Este evident faptul că această interacţiune este direct 
proporţională cu cantitatea de masă (cantitatea masei 

planetare) şi invers proporţională cu pătratul distanţei 
dintre cantitatea de masă şi forţa gravitaţională centrală; 
întregul sistem devine inerţial. 

La nivel metagalactic, această acţiune izotropă a fost 
observată de astronomi prin efectul (sau raportat la 
efectul) Doppler – Fizeau; vidul fiind infinit, forţa de 
dispersie a galaxiilor este colosală, ele depărtându-se 
unele de altele cu viteze enorme pentru masele lor, 
contrazicând legea conservării energiei. 

La nivel atomic, spaţiul şi energia cinetică a parti-
culelor elementare sunt generate de acelaşi echilibru 
dinamic dintre acţiunea izotropă a vidului – pe de o 
parte – şi toate cele patru interacţiuni fundamentale 
cumulate: forţa nucleară tare, forţa electromagnetică, 
forţa nucleară slabă şi forţa gravitaţională – de cealaltă 
parte, atomul conservându-şi spaţiul şi structura. Re-
zultă că energia totală a atomului este suma dintre 
energia cinetică, ce favorizează obţinerea energiei elec-
trice alternative (fără consum de putere mecanică) şi a 
energiei gravitaţionale (energia mareică – de exemplu) 
prin procesele prin câmpuri – sus-amintite – fără a mo-
difica structura materiei şi energia potenţială de natură 
cuantică, ce respectă legea E = M·c2, şi care poate fi eli-
berată prin procesele termodinamice (care sunt procese 
prin ciocniri), având ca efect negativ modificarea 
structurii materiei şi pierderi de materie prin radiaţii. 

În cazul termodinamicii (cazul reacţiilor chimice, 
nucleare şi termonucleare), este evident faptul că cele 
patru forţe fundamentale ale materiei sunt parţial sau 
total anulate în momentul ciocnirilor. Materia sub formă 
de radiaţie, în acest caz este practic smulsă de acţiunea 
izotropă a vidului, procesul modificând structura 
materiei, cu pierdere de masă în sistem, legea E = M.c2 
relevând în realitate cantitatea de masă radiată. 

Se observă că interacţiunea vidului asupra aglomeră-
rilor de masă acţionează în spaţiul pluridimensional, ea 
regăsindu-se atât la nivel atomic (cazul energiei cinetice 
a atomului şi al termodinamicii), la nivel planetar (cazul 
sistemelor solare), cât şi la nivel metagalactic. Chiar şi 
atomii solitari, care vin din spaţiul cosmic pe Pământ, 
sunt total dezgoliţi de învelişul de electroni. (absorbiţi 
de găurile negre ?). 

O concluzie generală rezultă: că primul rang 
energetic al materiei este energia prin câmpuri (prin 
echilibrul dinamic amintit mai sus), al doilea rang 
energetic al materiei este energia eliberată termodina-
mic (prin ciocniri), în ambele cazuri forţa generatoare 
fiind interacţiunea izotropă, non-materială, a vidului 
asupra aglomerărilor de masă. 

Se poate spune că interacţiunea izotropă a vidului 
asupra aglomerărilor de mase, prin această stare de echi-
libru dinamic cu cele patru interacţiuni fundamentale, 
dinamizează materia. 
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Problema esenţială care apare este dacă acţiunea 
izotropă a vidului poate fi considerată o forţă, deoarece 
orice forţă implică existenţa unei mase în mişcare, deci 
existenţa materiei, iar vidul nu poate fi considerat 
materie. 

6. TEORII ÎN SUSŢINERE 

Teoria potenţialului neliniar de vid – a lui Zeldovici, 
Kobzarev, Okub, G. Thoft, Coleman. Dacă lucrurile 
stau într-adevăr aşa şi această teorie este adevărată, 
atunci se poate afirma cu certitudine că materia este o 
stare antagonistă a vidului. Conform teoriei, materia 
este o stare de după dezintegrare (sau poate condensare, 
colaps etc.) a spaţiilor de vid fals. Atunci, este evident 
faptul că putem înţelege interacţiunea izotropă a vidului 
real asupra aglomerărilor de mase, conform teoriei 
asupra spaţiilor dezintegrate de vid fals, ca fiind acţi-
unea de desfacere a acestor spaţii (adică a materiei), 
acţiune ce se desfăşoară pe toate nivelele spaţiului 
pluridimensional: nivel metagalactic, nivel solar, nivel 
atomic. 

Radu Gheorghe, din Iaşi, a emis ipoteza că vidul ar 
putea fi considerat un câmp universal, infinit şi omogen, 
în care – în conformitate cu această teorie – ar putea 
apărea fluctuaţii inerente, de care vorbeşte teoria (în 
acest caz – ale câmpului universal) şi care, prin 
colapsare sau alte procese, se transformă în masă de re-
paus al particulelor reale, adică într-o stare antagonistă 
faţă de câmpul universal. Domnia sa, de altfel, a depus 
la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, din Bucu-
reşti, două cereri de brevet de invenţie pentru maşini 
care păstrează acelaşi raport între masa lor şi energia 
electrică alternativă eliberată (fără un consum de 
putere mecanică), având ca sursă interacţiunea electro-
magnetică (97-00315 şi 97-01139). Procesul electromag-
netic în sine respectă, în totalitate, legea generatorului  

sinusoidal e = – dF/dt, determinând posibilitatea 
efectuării unui lucru mecanic (mişcarea oscilatorie) la 
nivel atomic, cu o forţă fundamentală a materiei (forţa 
electromagnetică), fără un consum de energie echivalent. 

Teoria gropii de potenţial – a lui Sapocinicov şi 
Rubakov. Conform acestei teorii, toate particulele din 
spaţiul cu 3 + 1 dimensiuni nu au energie suficientă 
pentru a se deplasa în (N – 3) + 1 dimensiuni, ele 
rămânând într-o groapă de potenţial, cum rămân 
protonii şi neutronii în nucleele atomilor. Această teorie 
sprijină, evident, existenţa interacţiunii vidului asupa 
aglomerărilor de masă. 

Astfel, materia sub formă de radiaţii, eliberată 
termodinamic, poate trece în (N – 3) + 1 dimensiuni, 
adică pluridimensional, deoarece primeşte energie de la 
această interacţiune. 

În momentul ciocnirilor la nivel atomic, când forţele 
fundamentale sunt parţial sau total anulate, materia – 
sub formă de radiaţii – este smulsă de interacţiunea 
vidului, putând astfel trece de la dimensiunile spaţiului 
atomic în spaţiul pluridimensional, adică se poate mişca 
de la nivelul atomic la nivel solar. 

Teoria energiei vidului – a lui Bohm. Acest om de 
ştiinţă, în urma unor cercetări şi calcule minuţioase, a 
afirmat că: 1cm3 de vid ar deţine atâta energie cât întreaga 
masă a universului cunoscut. Concluzia care rezultă este 
că vidul (sau câmpul universal) deţine energie, iar materia 
îşi conservă (prin câmpuri) spaţiul şi structura, energia 
materiei fiind generată de interacţiunea non-materială a 
vidului. Energia prin câmpuri a materiei este practic 
infinită în timp – pentru spaţiul generat. Materia nu pierde 
masă prin câmpuri, ca în cazul termodinamicii. 

Termodinamica distruge informaţia materiei, ducând 
la apariţia entropiei. Câmpurile nu distrug informaţia 
materiei, din contră, se poate sune că: paradigma infor-
maţiei pleacă de la nivelul câmpurilor. Dacă materia ar 
pierde masă prin câmpuri, entropia ar fi totală, iar 
universul nu ar mai exista – cel puţin în forma actuală. 

 




