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LA PRESSION DE LA LUMIÈRE. COMMENT POUVONS-NOUS
PESER LA LUMIÈRE
RÉSUMÉ: Cet article met en évidence une propriété moins connue de la
lumière (la lumière comme rayonnement électromagnétique), à savoir
le poids de la lumière. L’article propose une série de théorèmes, de for‑
mules et d’expériences pour répondre à une question moins courante:
Peut-on peser la lumière?
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Lumina vizibilă este radiaţia electromagnetică aflată în porţiunea spec‑
trului electromagnetic care poate fi percepută de ochiul uman. Proprietăţile
primare ale luminii vizibile sunt intensitatea, direcţia de propagare, frec‑
venţa sau spectrul lungimii de undă şi polarizarea, în timp ce viteza sa în
vid, 299.792.458 metri/secundă (notată cu c), este una dintre constantele
fundamentale ale naturii. Deşi lumina a fost studiată încă de pe vremea gre‑
cilor antici (Empedocle, Euclid), nici în zilele noastre lumea nu concepe
faptul că o rază de lumină se poate cântări, şi deci că poate avea masă şi gre‑
utate! În această lucrare este abordat procesul de calculare a masei luminii.
În acord cu fizica clasică, câmpul electromagnetic are masă inerţială
şi deci e obligatoriu să aibă şi masă gravitaţională. Cu alte cuvinte, câmpul
electromagnetic va fi atras de Pământ, acest lucru datorându-se principiu‑
lui de echivalenţă al masei inerţiale şi celei gravitaţionale.
Acest principiu de echivalenţă al celor două mase îşi face loc în cadrul
teoriei relativităţii. Tot acolo se arată că energia E este echivalentă cu masa,
prin celebra formulă a lui Einstein E=mc², unde c este viteza luminii in
vid. Odată cunoscută configuraţia câmpului electromagnetic clasic, prin
împărţirea densităţii de energie a câmpului la pătratul vitezei luminii în
vid se obţine densitatea de masă în orice punct din spaţiu. Astfel, se poate
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calcula masa unui metru cub de câmp electromagnetic dintr-o anumită
zona din spaţiu!
Să presupunem că lumina se ciocneşte de un perete metalic, ca în
figura 1. În acest caz, lumina va interacţiona cu electronii din metal, prin
intermediul câmpului electric şi magnetic ce reprezintă oscilaţiile sale. Se
observă astfel că ambele câmpuri acţionează în planul suprafeţei metalice,
dacă lumina cade perpendicular pe suprafaţă.

Fig. 1

Atunci, câmpul electric pune în mişcare electronii în planul suprafeţei
metalice, prin intermediul forţei electrice, care are aceeaşi direcţie ca şi
intensitatea câmpului electric, dar sens opus. Forţa Lorentz (magnetică),
fiind dată de produsul vectorial al vitezei şi inducţiei câmpului magnetic,
are direcţia perpendiculară atât pe vectorul viteză v, cât şi pe vectorul B al
inducţiei câmpului magnetic. Cum însă ambii sunt vectori în planul supra‑
feţei, forţa magnetică va acţiona perpendicular pe suprafaţă, mai precis în
direcţia luminii. Modulul acestei forţe este F=evB, e fiind valoarea sarcinii
electrice elementare, e=1.6 ∙ 10–19 C. După cum se observă şi din figura 1,
forţa magnetică împinge electronii în material şi ea poate fi interpretată
ca o presiune a luminii asupra plăcii metalice. Matematic, se arata că pre‑
siunea luminii pe o suprafaţă de arie unitate este egală cu densitatea de
energie a luminii. (p=w=a, a este o constantă).
Faptul că lumina poate exercita presiune a fost intuit încă din seco‑
lul XVII de către Johannes Kepler. El a observat cum coada unei comete
este îndreptată mereu în sens opus Soarelui şi a presupus corect faptul că
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efectul este datorat presiunii luminii, care împinge gazul şi praful din jurul
cometei în direcţia opusă Soarelui.
Să considerăm acum o rază de lumină care se reflectă de o suprafaţă
metalică. În figura 1, electronii din metal sunt împinşi în suprafaţă de către
câmpul electromagnetic. În termeni fizici, electronii primesc un impuls de
la câmpul electromagnetic în direcţia de propagare a acestuia şi perpen‑
dicular pe suprafaţă. Având impuls, rezultă faptul că lumina are şi masă
inerţială. Automat, lumina are şi masă gravitaţională, conform principiului
de echivalenţă al celor două, ajungându-se astfel la concluzia că lumina
poate fi cântărită. Dar cum poate fi realizat un astfel de experiment? Cum
se cântăreşte lumina?

Cum putem cântări lumina – experiment
Acest experiment a fost propus de către doi cercetători de la divizia de
cercetare a companiei Philips, Martin van der Mark și Gert’ Hooft. Aceştia
compară cântărirea luminii cu cântărirea unui gaz. Cum se poate cântări
gazul, când moleculele lui se mişcă haotic? Soluţia simplă ar fi închide‑
rea gazului într-un compartiment urmată de cântărirea compartimentului
când are gaz înăuntru şi când nu are (când este vidat). Diferenţa este chiar
greutatea gazului, chiar dacă moleculele de gaz petrec o bună perioadă de
timp în aer, lovind pereţii doar din când în când.
Urmărind această idee, cei doi cercetători propun „închiderea” luminii
între două oglinzi reflectoare, aşezate paralel cu Pământul, dar la înălţimi
diferite, la fel ca in figura 2. Atunci, lumina ar circula între cele două
oglinzi, când înspre cea de jos, când înspre cea de sus. Prin cântărirea cele
două oglinzi, atât în prezenţa unei raze de lumină care circulă între ele,
cât şi în absenţa ei, se poate interpreta diferenţa celor două valori ca fiind
greutatea luminii.
În figura 2 este prezentată în partea stângă cântărirea unui gaz, iar în
partea dreaptă cântărirea luminii. În stânga, densitatea gazului scade cu
înălţimea, deoarece mai puţine molecule pot urca în câmp gravitaţional.
Ca urmare, forţa de impact asupra peretelui de jos este mai mare decât
cea asupra peretelui de sus, generând o forţă totală de greutate a gazului.
În dreapta, raza de lumină se mişcă între cele doua oglinzi. Aici lungi‑
mea de undă a luminii creşte (frecvenţa scade) odată ce raza de lumină
urcă în câmp gravitaţional, efect descris de teoria relativităţii generale.
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Fig. 2

Aceasta face ca şi presiunea luminii asupra peretelui de sus sa fie mai mică
decât cea asupra peretelui de jos. Diferenţa ne dă greutatea luminii, care
se dovedeşte a fi exact m=E/c², unde E este energia stocată în câmpul elec‑
tromagnetic al luminii.

Formule de calcul
• Presiunea aplicată de către lumină pe unitatea de arie a unei oglinzi:
p=w=a
• Diferenţa dintre forţa ce acţionează pe oglinda de jos si cea de sus
(având aria A) este:
ΔF=AΔp=AΔw=aAΔ
• Diferenţa în frecvenţa a razei de lumină când aceasta este sus sau
jos se obține din teoria relativității:
• Dacă g este acceleraţia gravitaţională, h este distanţa dintre oglinzi
iar c este viteza luminii, prin înlocuire rezultă:

• Energia electromagnetică stocată în întregul volum de lumină este
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W=whA. Forţa cu care lumina apasă mai mult pe oglinda de jos (greutatea
luminii) devine:

• Masa gravitaţională a întregului volum (masa luminii) devine:

Bibliografie:
[1]

Presură, Cristian, Fizica povestită, Editura HUMANITAS, Bucureşti, 2014

Bibliografie web:
[2] M. B van der Mark and G.W.’t Hooft, Light is Heavy, Van A tot Q, NNV,
November, 2000
[3] https://ro.wikipedia.org/wiki/Lumin%C4%83

