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Jak dobrze uczyć – GIREP 2016

Dlaczego uczniowie powszechnie nie lubią, ba, nawet nienawidzą fizyki? Doskonale wiemy: bo ich ona piekielnie nudzi. A nudzi, ponieważ jej nie rozumieją i nie widzą celu nauki.
Z jakiego powodu inni, którzy mają więcej szczęścia, lubią fizykę, a nawet
się nią pasjonują? Ponieważ ich ona intryguje, zaciekawia, wręcz pochłania. Na
ogół za sprawą nauczyciela. Fizyka stawia wyzwania, a to dla młodych ludzi
jest bardzo ważne.
Fizyka nie musi być łatwa, a nawet wręcz przeciwnie, powinna być trudna,
wymagać wysiłku w odkrywaniu jej tajników. W zamian fizyka oferuje nagrodę
w postaci satysfakcji z poznania praw przyrody, ze zrozumienia trudnych rzeczy, z przekraczania własnych granic, ze starć z innymi uczniami, z uzyskania
wśród nich autorytetu. Na koniec jest też satysfakcja z dobrych ocen, z wygranych konkursów i olimpiad, z wykonanych projektów. Są tacy uczniowie, dla
których fizyka jest pasją. Zapaleńcy wygrywają różnego rodzaju konkursy,
zarówno krajowe jak i międzynarodowe. Spotkaliśmy się z nimi w czerwcu na
reaktywowanym po 10 latach tzw. Przedszkolu Fizyki w Zakopanem.
„Ulubienia” fizyki nie uzyskuje się jedynie przez eliminację czynników powodujących zniechęcenie fizyką (niby proste, a w większości szkół nieosiągalne). Jak dobrze uczyć, jak zainteresować uczniów fizyką, zwłaszcza tych, którzy zawodowo nie będą korzystać z fizyki, a mimo to chcielibyśmy, by posiedli
podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie tej dziedziny wiedzy?
W internecie można znaleźć wiele artykułów dotyczących tego tematu. Między innymi zajmuje się tym od 50 lat międzynarodowa organizacja GIREP,
o której piszemy w komunikacie.
Mając na uwadze fakt, że nasi czytelnicy interesują się bardzo rozmaitymi
tematami, proponujemy w tym zeszycie artykuły z odległych od siebie obszarów fizyki. Od keplerowskich krzywych rotacji, poprzez diagnozę klęski nauczania przedmiotów ścisłych w Polsce w XX wieku, aż do różnego typu zadań
dotyczących silników cieplnych, butli Mariotte’a, czy staczania kulki po równi.
Zamieszczamy także obszerny artykuł uczniów z Gdańska, prezentujący rozwiązanie jednego z zadań Turnieju Młodych Fizyków 2016.
Z.G-M
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Keplerowskie krzywe rotacji
Michał Piróg
Instytut Fizyki UJ

1. Wstęp
Badanie krzywych rotacji jest jednym ze sposobów weryfikacji modeli kosmologicznych oraz poglądów na budowę Wszechświata w największej skali.
W astronomii krzywe rotacji określa się jako zależność wartości prędkości orbitalnej od odległości od osi obrotu, |v(r)|. Analizując dynamikę wielkoskalowych
struktur we Wszechświecie oraz różne formy materii, z których składa się
Wszechświat sprawdza się poprawność modeli kosmologicznych. Problemy
brakującej materii, ciemnej materii oraz ciemnej energii trafiły pod strzechy
w formie filmów popularnonaukowych czy logotypów na młodzieżowych
T-shirtach i stały się już niemal elementem popkultury. Na przełomie XX i XXI
wieku pojawiła się kosmologia precyzyjna – dyscyplina oparta na wiarygodnych
pomiarach parametrów kosmologicznych. Współczesne obserwacje pozwalają
przejść z jakościowych rozważań do tych o charakterze ilościowym, z dającym
się rozsądnie określić marginesem niepewności. Jednym z kluczowych problemów jest tutaj tzw. „ważenie” galaktyk polegające na szacowaniu rozkładu
masy na podstawie obserwowanej prędkości orbitalnej i jej zmian w funkcji
odległości od osi obrotu. Zagadnienie to wygląda zwykle w sposób następujący:
1. Astronomia obserwacyjna dostarcza danych na temat przebiegu krzywej (r).
2. Ponieważ ruch materii spowodowany jest przez pewien potencjał grawitacyjny, szuka się zatem możliwych rozkładów materii, dających wytłumaczenie takiego kształtu potencjału, który wyjaśni przebieg krzywej rotacji.
Niestety nie zawsze da się to zrobić i okazuje się, że do wyjaśnienia pewnych krzywych rotacji potrzeba użyć nietypowych założeń dotyczących rozmieszczenia materii w układzie lub/i jej egzotycznych form, takich właśnie jak
np. ciemna materia [1, 2, 3]. Podejmowane są również próby wyjaśnienia obserwowanych ruchów poprzez np. uwzględnienie oddziaływania magnetycznego [4, 5].
W artykule przedstawię nierelatywistyczną, czysto newtonowską, teoretyczną analizę krzywych rotacji w układach typu masa centralna–dysk bez odnoszenia się do obserwacyjnej strony zagadnienia. Wydawałoby się, że jest to
dobrze znany i intuicyjnie rozumiany temat. Pokażę, że łatwo jest tutaj wpaść
w pułapkę. Postaram się przedstawić rozumowanie prowadzące do rozwiania
wszelkich wątpliwości i wyjaśnienia, czym tak naprawdę jest keplerowska rotacja w newtonowskiej mechanice nieba oraz newtonowskiej hydrodynamice.
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W najprostszym, szkolnym wariancie zakłada się istnienie obiektu centralnego o masie M oraz kołowych orbit ciał próbnych, gdzie wartość prędkości
ciała w odległości r od osi obrotu dana jest wzorem ( r )  GM / r . Sferycznie symetryczny potencjał centralnej masy implikuje taki właśnie keplerowski
ruch ciał próbnych. Czy to rozumowanie można odwrócić? Czy obserwacja
krzywej rotacji charakterystycznej dla keplerowskiego ruchu świadczy o tym,
że odbywa się on w sferycznie symetrycznym potencjale ciała centralnego? Czy
przy znajomości przebiegu krzywej (r) można na podstawie danych obserwacyjnych, w oparciu o powyższy wzór podać masę ciała centralnego? Odpowiedzi na te trzy pytania to trzy razy NIE.
2. Mechanika nieba
Żeby uzasadnić te przeczące odpowiedzi należy zastanowić się nad budową
tego typu układów. Zacznijmy od układu planetarnego, jakim jest Układ Słoneczny. Jeżeli rozważymy pojedynczą planetę na orbicie, dostaniemy zagadnienie ruchu Keplera. Dodanie kolejnego ciała komplikuje sprawę na tyle, że problem nie ma w ogólności analitycznego rozwiązania. Przypadek Układu Słonecznego z ośmioma planetami oraz ich naturalnymi satelitami, Pasem Kuipera
i resztą ciał niebieskich, które oddziałują grawitacyjnie, czyni problem niemożliwym do rozwiązania za pomocą mechaniki nieba. Wprowadzając stosowne
uproszczenia możliwe są oczywiście rachunki przybliżone oraz krótkie (w skali
czasowej ewolucji Układu Słonecznego) symulacje numeryczne, nie istnieje
jednak pełen analityczny model, który w oparciu o dane początkowe pozwoliłby
na obliczenie trajektorii wszystkich ciał.
W ustalonym punkcie przestrzeni o wektorze wodzącym x potencjał grawitacyjny jest sumą wszystkich potencjałów generowanych przez każde ciało
z osobna:
n
n
Gmi
,
(1)
U ( x )  Ui ( x )   
|
x
i x|
i 0
i 0
co można zapisać jako sumę potencjału ciała centralnego (Słońca) i ciał na orbitach (planet):
n
n
GM c
Gmi
,
(2)
U ( x )  Uc ( x )  Ui ( x )  

| xc  x | i 1 | xi  x |
i 1
który pozostaje nieznaną funkcją skalarną trzech zmiennych przestrzennych, tak
długo, dopóki nie przyjmiemy założenia, że dynamika zdeterminowana jest
wyłącznie przez ciało centralne, a ciała orbitujące wnoszą jedynie niewielkie,
pomijalnie małe poprawki, kiedy to otrzymujemy:
GM c
.
(3)
U ( x )  Uc ( x )  
| xc  x |
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Układy typu centralna masa (gwiazda) i zbiór lżejszych ciał (planet) na orbitach keplerowskich są dla nas intuicyjne ze względu na podobieństwo do Układu Słonecznego. Potencjał grawitacyjny Słońca jest prawie sferycznie symetryczny i determinuje dynamikę wszystkich orbitujących wokół niego ciał. Dodając (obserwacyjnie uzasadnione) założenie o kołowym kształcie orbit
i wychodząc z (3), dostaje się pole prędkości dla ciał niebieskich w postaci
 GM / r ,

(4)

gdzie jedyną zmienną jest odległość planety od Słońca, a stałą proporcjonalności GM należy wyznaczyć na podstawie obserwowanych parametrów orbit
planet, np. na podstawie parametrów orbity Ziemi.
Możemy przeprowadzić następujące rozumowanie. Przyjmijmy dla uproszczenia, że:
– orbita Ziemi jest okręgiem o promieniu R  1 j.a.  1,5 108 km ,
– okres obiegu wynosi 1 rok, czyli T  31536 000 s ,
– stała grawitacji G jest w przybliżeniu równa G  6,67·10–20 km3/(kg s2).
Pozwala nam to na obliczenie przybliżonych wartości:
– średniej prędkości orbitalnej Ziemi,   30 km/s ,
– masy Słońca M  R 2 / G  2 1030 kg .
Pomimo użycia parametrów orbity jednego ciała niebieskiego – Ziemi, masa ta
wyznaczona została w oparciu o krzywą rotacji. Można tak postąpić, ponieważ
znamy z obserwacji budowę Układu Słonecznego i nie mamy wątpliwości co do
założeń modelowych, których wyrazem jest wzór (3).
Tabela 1 zawiera dane o rozmiarach orbit, okresy orbitalne oraz obliczone na
ich podstawie średnie prędkości planet w Układzie Słonecznym. Wykres 1
przedstawia krzywą rotacji daną formułą (4), gdzie masa Słońca została obliczona w oparciu o parametry orbity Ziemi według przedstawionego powyżej
rozumowania. Punkty odnoszące się do poszczególnych planet zostały naniesione na podstawie danych z tabeli 1. Widzimy, że ruch planet odbywa się tak,
że ich prędkość orbitalna maleje jak odwrotność pierwiastka z odległości od osi
obrotu. Cały Układ Słoneczny rotuje keplerowsko. Do wyznaczenia krzywej
posłużyły jedynie parametry orbity Ziemi, a pozostałe planety idealnie się w nią
wpasowują. W tym wypadku założenie co do typu rotacji było oczywiste, nie
zawsze jednak mamy do czynienia z taką sytuacją. Okazuje się, że łatwo wpaść
w pułapkę.
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Tabela 1. Parametry orbit planet Układu Słonecznego
Planeta
Merkury
Wenus
Ziemia
Mars
Jowisz
Saturn
Uran
Neptun

Średnia odległość Okres obiegu wokół
od Słońca (mln km)
Słońca w latach
58
0,24
108
0,62
150
1,00
228
1,88
778
11,86
1427
29,45
2871
84,07
4498
164,88

Rys. 1. Keplerowska krzywa rotacji dla współczynnika

GM

Średnia prędkość
orbitalna (km/s)
47,8
35,0
29,8
24,1
13,1
9,6
6,8
5,5

oraz naniesione punkty odpowia-

dające prędkościom planet Układu Słonecznego

3. Hydrodynamika
Sytuacja wygląda inaczej, gdy rozważy się ciągły rozkład materii. W takim
przypadku uzasadnione jest wprowadzenie modelu stacjonarnego dysku
o osiowej symetrii, co oznacza, że element objętości wykonuje ruch wokół stałej osi obrotu, a jego wszystkie charakterystyki pozostają stałe w czasie. Tego
typu struktury można modelować poprzez np. płyn doskonały. Innymi słowy,
mechanikę nieba zamieniamy na hydrodynamikę.
Planety w Układzie Słonecznym poruszają się w pobliżu jednej płaszczyzny,
zwanej ekliptyką. Fakt ten tłumaczy się modelem dysku protoplanetarnego,
z którego powstały. Przechodząc od mechaniki nieba do hydrodynamiki, gdzie
rozważa się ciągły rozkład oddziałującego płynu, można powołać się na wyniki
symulacji opisanych w artykule [6], gdzie wykazano, że jeżeli do układu o sfe-
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rycznej symetrii doda się niewielką ilość momentu pędu, ewolucja układu prowadzi do powstania dysku. Moment pędu jest ze swej natury wszechobecny
w przyrodzie, dlatego modele dyskowe stanowią ważną klasę układów, którym
astrofizycy poświęcają wiele uwagi.
O ile planety w układach planetarnych są źródłem niewielkich perturbacji,
o tyle w modelu dyskowym konieczne jest uwzględnienie wpływu dysku na
dynamikę oraz na wypadkowy potencjał. W przypadku ciągłego rozkładu materii mamy zatem nową postać wzoru (2):
U ( x )  Uc ( x )  Ud ( x )  

GM c
 Ud ,
| xc  x |

(5)

gdzie Ud ( x ) to potencjał pochodzący od dysku, spełniający równanie Poissona
Ud ( x)  4G ( x), w którym  ( x ) jest rozkładem gęstości masy materii dyskowej, a Δ – operator Laplace’a. Rysunek 2 przedstawia widok cięcia południkowego profilu gęstości dysku z perspektywy płaszczyzny równikowej, gdzie
w punkcie (0,0) znajduje się (niezaznaczona) masa centralna. W związku z jakościowym charakterem rozważań rozmiary dysku oraz maksymalna gęstość
zostały przyjęte jako jednostki. Tego typu układ może zostać przeskalowany do
rzeczywistych rozmiarów i fizycznych wartości parametrów, tak by odpowiadał
realnemu obiektowi astronomicznemu.

Rys. 2. Przykładowy profil gęstości dysku. Maksymalna gęstość oraz promień zewnętrzny dysku
zapisane są w bezwymiarowych zmiennych, znormalizowanych do jedności

Na podstawie profilu gęstości, rozwiązując równania pola można otrzymać
rozkład potencjału grawitacyjnego, a na jego podstawie wyznaczyć krzywą
rotacji. W rzeczywistości jednak mamy do czynienia z problemem odwrotnym.
To krzywe rotacji są znane z obserwacji i na ich podstawie szuka się rozkładu
materii. Powyższe rozumowanie można przedstawić jeszcze inaczej i postawić
problem następująco. Zażądajmy istnienia dysku o zadanej masie i rozmiarach,
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który tworząc układ złożony z masy centralnej i dysku wygeneruje potencjał
grawitacyjny, dokładnie taki, że odpowiadać mu będzie keplerowska (lub inna,
ale ustalona) krzywa rotacji. Tego typu badania opisane zostały w pracy [7].
Rysunki 3a i 3b przedstawiają odpowiednio wypadkowy potencjał oraz potencjał pochodzący od dysku przedstawionego na rys. 2, gdzie dodatkowo zaznaczony jest jego kontur oraz izolinie stałej gęstości. Skala dla potencjału odnosi
się do wartości gęstości i nadaje się jedynie do analizy jakościowej. Z wykresów tych widać, że potencjał zdominowany jest przez masę centralną, jednakże
ze względu na dodatkowy człon związany z dyskiem, nie jest on już sferycznie
symetryczny. A zatem mamy odpowiedzi na pytania postawione we wstępie –
sferycznie symetryczny potencjał nie jest warunkiem koniecznym dla keplerowskiej rotacji, a co za tym idzie, nie można wiarygodnie oszacować masy
centralnej wprost z podanego tam, „szkolnego” prawa rotacji.

(a)

(b)

Rys. 3. Przykładowy potencjał grawitacyjny będący sumą potencjału masy centralnej oraz potencjału pochodzącego od dysku (a) oraz potencjał samego dysku (b). Wartości na osiach oraz przy palecie
barw odpowiadają przeskalowanym zmiennym, w których maksymalna gęstość oraz promień zewnętrzny dysku znormalizowane są do jedności

W tym miejscu należy zdefiniować pojęcie rotacji keplerowskiej. W ogólności jest to ruch po okręgu, w płaszczyźnie równoległej do płaszczyzny równikowej z prędkością taką, że jej wartość jest funkcją odległości od stałej osi obrotu postaci:
  ,
(6)
r
gdzie  jest stałą proporcjonalności charakterystyczną dla danego układu
o ustalonej geometrii oraz ustalonego stosunku pomiędzy masą centralną Mc
a masą dysku Md. Tym, co odróżnia powyższy wzór od wzoru (4), opisującego
keplerowską rotację planet w Układzie Słonecznym, jest stała proporcjonalności. Przypadek   GM c jest szczególnym przypadkiem keplerowskiej rota-
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cji w sferycznie symetrycznym potencjale. W ogólności rotacja keplerowska
jest dopuszczalna przez równania pola grawitacyjnego oraz równania hydrodynamiki również w sytuacji, gdy ciężki dysk deformuje ten potencjał. Badania opisane w pracach [7, 8] pokazują, że tego typu układy rotują szybciej
i   GM c , a nadwyżka   GM c jest miarą oddziaływania dysku na dynamikę układu. Innymi słowy, jest miarą tzw. samograwitacji.
A zatem, jeżeli obserwujemy keplerowską krzywą rotacji, nie możemy założyć, że   GM c i oszacować wartości masy centralnej, tak jak zrobiliśmy to
dla Słońca. Tego typu oszacowanie obarczone jest błędem związanym z różnicą
we wspomnianych współczynnikach. Masa może zostać przeszacowana tym
bardziej, im cięższy jest dysk.
Pojawia się teraz naturalne pytanie o to, jak bardzo można się pomylić. Okazuje się, że z punktu widzenia hydrodynamiki oraz równań pola grawitacyjnego
możliwe są rotujące w sposób keplerowski układy, w których w ogóle nie ma
masy centralnej. Rysunek 4 przedstawia iloraz  GM c jako funkcję stosunku
masy centralnej do masy dysku M c M d dla serii układów o zadanej geometrii.
Widać, że im cięższy jest dysk, tym większy błąd, jaki popełniamy przez naiwne szacowanie masy ze „szkolnego” keplerowskiego prawa rotacji. Na tym
wykresie nie sposób pokazać przypadku z Mc = 0, kiedy otrzymuje się wartość
współczynnika , odpowiadającą sytuacji, w której wypadkowy potencjał grawitacyjny nie ma żadnego wkładu pochodzącego od masy centralnej, a cała
dynamika zdeterminowana jest przez potencjał dysku, U ( x )  Ud ( x ) , gdzie
Ud ( x )  4G ( x ) .

Rys. 4. Iloraz współczynników  i

GM c w funkcji logarytmu z ilorazu M c M d
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4. Podsumowanie
W dzisiejszej kosmologii oraz astrofizyce próbuje się dopasować rozkład przestrzenny materii oraz jej rodzaj do obserwowanych krzywych rotacji. W niniejszym tekście przedstawiam inne podejście, zbadane w Zakładzie Teorii
Względności i Astrofizyki UJ. Polega ono na ograniczeniu się do jednego typu
krzywych rotacji (tutaj jest to rotacja keplerowska) i sprawdzeniu, jak wielka
różnorodność w rozkładach przestrzennych materii jest w takim przypadku
możliwa. Okazuje się, że dla układów masa centralna–dysk równania dopuszczają rotację keplerowską bez względu na proporcje pomiędzy masami. Możliwe są więc wszystkie relacje, począwszy od płynu testowego z M c M d , przez
przypadek porównywalnych mas, skończywszy na konfiguracji dyskowej nie
posiadającej masy centralnej w ogóle. Z punktu widzenia równań ruchu, keplerowskie krzywe rotacji nie są w żaden sposób wyróżnione w hydrodynamice, są
one jednak często spotykane w obserwacjach astronomicznych. Przedstawiony
tutaj punkt widzenia pozwala wyeliminować często popełniany błąd interpretacyjny. Rotacja keplerowska to nie tylko ruch punktów materialnych wokół ciała
centralnego. Istotą rotacji keplerowskiej jest zależność pomiędzy prędkością
liniową a odległością od osi obrotu postaci ( r ) 1/ r . Jest to rodzina krzywych różniących się współczynnikami proporcjonalności. Analizując tego typu
krzywą, bez znajomości dodatkowych parametrów układu, należy być ostrożnym z wyciąganiem wniosków. Do prawidłowej interpretacji niezbędna jest
informacja dotycząca natury ruchu oraz granic stosowalności modelu, którym
się posługujemy.
Przedstawione wyniki otrzymano w Zakładzie Teorii Względności i Astrofizyki UJ,
w grupie badawczej, którą stanowili: prof. Edward Malec, dr Patryk Mach oraz dr Michał Piróg.
Literatura
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O klęsce nauczania matematyki
i przedmiotów ścisłych w Polsce w XX w.
Łukasz A. Turski
Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
Centrum Nauki Kopernik
Gorąco zachęcamy naszych czytelników do zapoznania się z całym artykułem profesora
Łukasza Turskiego – „Wiadomości Matematyczne”, t. 52, z. 1, 2016. Za zgodą autora
i „WM” zamieszczamy fragmenty dotyczące nauczania.

***
[…] przełom XIX i XX wieku był ostatnim okresem historycznym, gdy matematyka i nauki ścisłe w ogóle, były uważane za podstawowy element ogólnej
edukacji. Żaden filozof i intelektualista nie odważyłby się wtedy głosić publicznie, że ona lub on zawsze był kiepski „z matematyki” i zdał egzaminy korzystając z „zewnętrznej” pomocy – ściągania. Alfred Jarry1, którego w Polsce podziwiamy lub nienawidzimy z powodu słynnego zapisu w sztuce Król Ubu2,
zarabiał na życie głównie przez pisanie popularnych artykułów naukowych
w kilku znanych czasopismach paryskich.
[…] W słabo rozwiniętych krajach, takich jak Polska, społeczne postrzeganie
nauki było z jednej strony stymulowane przez tryumfalistyczną propagandę
kosmicznych sukcesów Związku Radzieckiego, a z drugiej ostudzane przez
chroniczny brak należytego finansowania nauki, polityczne motywowane prześladowania wielu naukowców a nawet całych dyscyplin nauki (genetyka i większość nauk społecznych) oraz ogólnie fatalny stan ekonomii. Wysoki społeczny
szacunek do nauki utrzymywany był, w dużej mierze, przez polską szkołę powszechną, w której ważną rolę ciągle jeszcze odgrywali przedwojenni nauczyciele.
W połowie lat sześćdziesiątych, gdy większość ran wojny zabliźniała się już
w krajach Europy Zachodniej, a standard życia w tych krajach uległ istotnemu
polepszeniu, struktura szkolna tych krajów, od szkół podstawowych po uniwersytety, stała się celem przemian, głównie ze strony lewicowych intelektualistów. Sterowana przez nich przemiana w edukacji entuzjastycznie przejęła idee
wielu, głównie francuskich, matematyków, co doprowadziło do powstania tzw.
„Nowej Matematyki” (New Math)3.
1

Alfred Jarry (1873–1907), znany surrealistyczny autor francuski.
King Ubu (Ubu Roi) (1896). Zapis brzmi: „Rzecz dzieje się w Polsce czyli nigdzie”.
3
Podczas debaty na temat nauczania matematyki, która odbyła się 7 marca 1997 roku w Palais de Découverte w Paryżu Władimir I. Arnold obrócił w pył strukturę nauczania tak zwanej
2
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[…] Nowa Matematyka odegrała swoją rolę w przygotowaniu podstaw decyzji
z lat 80. XX wieku o zmianie statutu matematyki na maturach. Nowa Matematyka była tak oderwana od rzeczywistości i tak męcząca, że wielu ludzi uwierzyło, że matematyka to rzeczywiście jest „coś” dla dziwaków i tych nielicznych, którzy chcą być inżynieriami. To wtedy na dobre zadomowił się zwyczaj
mówienia: „Ja nic nie rozumiem z matematyki, ponieważ jestem humanistą”.
Współgrało to z politycznie motywowanymi zmianami wymuszonymi na szkołach i uniwersytetach, w ramach których racjonalne myślenie, a więc matematyka, nie były już ważne.
Równolegle do tych zmian w nauczaniu matematyki przeprowadzano podobne zmiany w nauczaniu fizyki, chemii itp. Nauka doświadczalna, jaką jest
fizyka, została powoli przekształcona w talmudyczną niemal naukę rozwiązywania formalnych zadań. Doświadczenia szybko znikały z zajęć szkolnych. Ten
upadek nauczania fizyki trwał i po 1989 r.; w jego wyniku fizyka jest teraz najbardziej nielubianym przedmiotem w polskich szkołach.
[…] Program nauczania matematyki w naszych szkołach, od czwartej klasy
szkoły powszechnej wzwyż, jest całkowicie oderwany od codziennej rzeczywistości życia. Nawet, gdy autorzy podręczników szkolnych czy zbiorów zadań
starają się wzbogacić swoje o przykłady i zadania z tzw. życia, to są to na ogół
karykatury problemów spotykanych w „realu”. Opublikowany w 1912 r. we
Lwowie Podręcznik arytmetyki i algebry4 dr. Placyda Dziwińskiego zawiera
więcej „zastosowań matematyki” niż dzisiejsze podręczniki razem wzięte. Dziwiński uważał za ważne uwzględnić w swoim podręczniku następujące tematy:
• oprocentowania wkładów bankowych,
• kapitalizację depozytów,
• dyskonta,
• rabaty,
• podstawowe wiadomości o loteriach i grach liczbowych,
• ubezpieczenia,
• systemy emerytalne.
Znajomość tych dwóch ostatnich tematów byłaby bardzo użyteczna dla osób
biorących udział w naszej obecnej debacie o wieku emerytalnym i jego wpływie
na wysokość emerytur. Wymienione powyżej tematy pojawiały się w podręczniku Dziwińskiego jako przykłady zastosowań w rozbudowanym kursie mate-

„Nowej Matematyki” w szkołach i na uniwersytetach. Wcześniej, w połowie „rewolucji New
Math” w USA, matematyk i artysta kabaretowy Tom Lehrer napisał piosenkę „New Math”
(www.sciencedump.com/content/full-new-math-song-tom-lehrer-animated), wypuszczającą powietrze z groteskowego balonu „Nowej Matematyki”.
4
Placyd Dziwiński, Podręcznik arytmetyki i algebry: dla średniego i wyższego stopnia nauki
w gimnazyach i szkołach realnych. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Wyższych, Lwów 1912.
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matyki „czystej” zawierającym m.in. liczby zespolone, wstęp do rachunku różniczkowego i całkowego oraz teorię prawdopodobieństwa.
Dzisiejsza wersja podręcznika Dziwińskiego powinna oczywiście zawierać
więcej przykładów, np. podstawowe wiadomości o tym, czym jest i jak działa
giełda i, co wydaje mi się absolutnie koniecznym w świetle wydarzeń z ostatnich dwóch lat, matematycznych podstaw systemów wyborczych. To w podręczniku matematyki powinno się też znaleźć miejsce na wstęp do nauki o programowaniu nie jako nauce samej w sobie (jak to się przedstawia w wielu modnych dziś wystąpieniach medialnych – „programing is cool”), ale metodzie
rozwiązywania konkretnych problemów.
Jak wspomniałem fizyka jest obecnie najbardziej nielubianym przedmiotem
w naszych szkołach. Jeden z powodów tej sytuacji, dezintegracja pracowni
szkolnych fizyki – od szkoły podstawowej wzwyż – jest tematem wymagającym osobnej dyskusji5.
Jednym z nierozwiązanych problemów w nauczaniu fizyki w naszych szkołach jest to, że fizykę i matematykę traktuje się jako zupełnie nie powiązane ze
sobą jednostki programowe.
[…] Uważam jednak, że zsynchronizowanie nauczania matematyki i fizyki,
szczególnie w szkołach powszechnych, powinno być zadaniem wykonalnym.
Przy drastycznym ograniczeniu godzin nauczania fizyki, w obecnie obowiązujących planach zajęć szkolnych, sugerowałbym wykorzystanie ich głównie do
zajęć laboratoryjnych, przenosząc większość szkolnej „teorii fizyki” na lekcje
matematyki. Sądzę, że wtedy i matematyka stałaby się bardziej atrakcyjna dla
wielu uczniów.
Poprawa nauczania matematyki, a z nią i fizyki, w naszych szkołach to tylko
próba uratowania tonącej łodzi, na tyle, by udało się dopłynąć do brzegu. Jest to
konieczne, by zapobiec cywilizacyjnej katastrofie zgubienia się naszego kraju
w rozpoczynającej się kolejnej rewolucji technologicznej. Bez poprawy w nauczaniu tych dyscyplin niedługo nie będziemy nawet w stanie dostarczyć personelu do obsługi centrów pomocy telefonicznej (call centers) budowanych
w Polsce przez firmy wysokiej technologii z Indii! Każdy z nas może już dzisiaj
zobaczyć konsekwencje niskiego poziomu naszego nauczania matematyki
i fizyki, obserwując budowę kolejnych nowych skrzyżowań na wielkich inwestycjach drogowych w Warszawie, które w większości powstają w sprzeczności
z prawami geometrii płaskiej. Heroiczne zmagania naszych specjalistów od
5
Centrum Nauki Koperniki ukończyło w 2015 r. rozbudowany eksperyment naukowy polegający na zaproponowaniu nowej koncepcji pracowni nauczania przyrody w szkołach podstawowych, włączający sprawdzenie koncepcji przez zainstalowanie w kilkudziesięciu szkołach
w Polsce kompletnych „nowych” pracowni i wielomiesięczne testowanie ich działania łącznie
z analizą opinii uczniów i nauczycieli. Pracownie takie zostaną być może upowszechnione na
terenie Warszawy i województwa mazowieckiego.
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inżynierii ruchu ze skrętami w lewo na nowych ulicach jest przykładem tego, co
stanie się „chlebem powszednim naszego życia”.
Najważniejszym jednak jest to, że poprzedzana rozwojem technologii informatycznych nowa rewolucja technologiczna z ostatnich dwóch dekad wymaga,
by cały system edukacyjny, od przedszkola po doktorat, został zbudowany na
nowo. Nie możemy bowiem nadal ignorować faktu, że system edukacyjny przestał być istotnym źródłem wiedzy dla obecnych pokoleń wkraczających w życie
z nieodłącznym smartfonem w dłoni. Dzieci, uczniowie szkolni, a także studenci częściej zwracają się ze swoimi pytaniami dotyczącymi nieznanych im pojęć
do „wujka Googla” niż do nawet najbardziej lubianych nauczycieli, profesorów
czy – i to jest fakt – rodziców. Wygodniej i szybciej jest poszukać potrzebnej
informacji w internecie niż w staromodnej, nawet najciekawszej, książce. Podstawowe działania arytmetyczne szybciej i sprawniej wykonać można nawet na
prymitywnym kalkulatorze wbudowanym w system operacyjny każdego smartfonu niż na kartce papieru. Oczywiście do czasu, gdy rozładuje się bateria tegoż
smartfonu. Tania aplikacja Wolfram Alpha dostarczy nam nawet bardzo złożonej odpowiedzi dotyczącej wyników skomplikowanych obliczeń, danych
o związkach chemicznych czy informacji o własnościach materiałów szybciej
niż przeszukiwanie ostatniego wydania kompendium Abramowitza i Stegun.
Musimy pogodzić się z tymi faktami i włączyć je w sposób, w jaki chcemy
wprowadzić przyszłe pokolenia na ścieżkę ich własnej przygody edukacyjnej.
Nowa szkoła przestanie być skonstruowana w zgodzie z horyzontalnym podziałem, ponieważ wiek ucznia nie jest już właściwym „parametrem porządku”
edukacji. Wiemy, że niektóre dzieci uczą się matematyki znacznie szybciej niż
inne i dopiero po pewnym czasie zaczynają interesować się pozostałymi przedmiotami. Niektóre dzieci mogą nieco później zainteresować się matematyką, ale
i one, prawidłowo zachęcone do matematyki szybko zdają sobie sprawę, że bez
matematyki zrozumienie nawet pseudonimu używanego przez Samuela Clemensa – Mark Twain – jest niemożliwe. Jak taka struktura nowej edukacji będzie
wyglądać i jak w związku z tym ulegnie zmianie zawód nauczycielski? To pozostaje ciągle otwartym tematem wymagającym analizy podporządkowanej tak
głębokiemu poczuciu odpowiedzialności przed przyszłymi pokoleniami, jakie
odnajdujemy w książkach Johna Dewaya napisanych niemal 100 lat temu6.
Na razie jednak wydaje mi się, że najlepsze, co możemy zrobić, by zmienić
zły stan kształcenia matematyki w naszych szkołach, to zastąpić obowiązujące
podstawy programowe tematyką podręcznika Placyda Dziwińskiego i wdrożyć
je w praktyce.

6

J. Dewey, Democracy and Education: An Introduction to the Philosophy of Education.
MacMillan 1916. Experience and Education, Kappa Delta Pi, 1938.
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Silniki cieplne i rekurencje
Jakub Mielczarek
Instytut Fizyki UJ

Chciałbym Państwu zaprezentować zagadnienie, które pozwala, rozważając
tematykę sprawności układu silników cieplnych, zapoznać się z użytecznymi
metodami rozwiązywania równań rekurencyjnych. Zagadnienie to można
przedstawić w formie następującego problemu:
Proszę znaleźć wyrażenie na wypadkową sprawność układu N szeregowo połączonych silników cieplnych. Dany silnik w szeregu pobiera ciepło oddane przez
jednego sąsiada, a wydzielone ciepło oddaje następnemu sąsiadowi. Wszystkie
silniki pracują z jednakową sprawnością, równą η0.
Zadanie to, na pierwszy rzut oka, może sprawiać wrażenie dość oczywistego.
Moglibyśmy pomyśleć, że sprawności sumują się w jakiś znany nam sposób,
np. jak w równoległym połączeniu rezystorów. Nic jednak bardziej mylnego.
Reguła dodawania sprawności silników okazuje się mieć mniej oczywistą postać, sprawiającą, że znalezienie wyrażenia na wypadkową sprawność układu
nie jest zadaniem prostym. Rozwiązanie tego problemu nie wymaga jednak
zaawansowanej matematyki tylko trochę sprytu i pomysłowości. Dlatego uważam, że może być ono ciekawą rozrywką intelektualną dla ambitnych licealistów oraz studentów pierwszych lat na kierunkach ścisłych. Jeśli wzbudziłem
Twoje zainteresowanie i chcesz podjąć wyzwanie, zachęcam do zmierzenia się
z zadaniem. Jeśli sprawi ci ono trudność, odłóż je na kilka dni, po czym spróbuj
zaatakować je jeszcze raz. Po zakończonych zmaganiach zapraszam ponownie
do tego artykułu. Poniżej będziesz mógł/mogła skonfrontować swój wynik
z moimi obliczeniami oraz dowiedzieć się co nieco o równaniach rekurencyjnych. Powodzenia!
I. Rozwiązanie
Zanim podejmiemy wyzwanie rozwiązania pełnego problemu N silników cieplnych warto wcześniej rozważyć przypadek połączenia szeregowego dwóch silników cieplnych, jednego o sprawności η1, a drugiego o sprawności η2. Niech Q1
oznacza ciepło pobrane z grzejnicy przez pierwszy silnik, a Q2 to ciepło oddane
przez ten silnik chłodnicy. Praca wykonana przez czynnik roboczy pierwszego
silnika wynosi W1. Ponieważ energia wewnętrzna w pełnym cyklu nie zmienia
się, na podstawie pierwszej zasady termodynamiki, otrzymujemy związek:
Q1 + Q2 + W1 = 0, przy czym W1 i Q2 są ujemne. Sprawność pierwszego silnika
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| W1 |
, czyli stosunek wykonanej przez ten silnik pracy do
Q1
|W |
dostarczonego ciepła. Analogicznie, sprawność drugiego silnika  2  2 .
Q3
Przez Q3 oznaczyliśmy tutaj ciepło pobrane przez ten silnik z grzejnicy. Ponieważ grzejnica silnika 2 jest jednocześnie chłodnicą silnika 1, zachodzi związek
Q3 = –Q2. Ponadto, przez W2 oznaczyliśmy pracę wykonaną podczas pełnego
cyklu przez drugi silnik.
Wypadkową sprawność rozważanego szeregowego układu możemy więc
zapisać jako:

definiujemy jako  1 



| W1 |  | W 2 |  1Q 1   2Q 3

,
Q1
Q1

(1)

gdzie wykorzystaliśmy wprowadzone wcześniej definicje sprawności η1 i η2.
Ponieważ Q3 = –Q2 = Q1 + W1, dostajemy

   1   2 1 

W1 
(2)
,
 Q1 
a stąd, wykorzystując ponownie definicję η1, oraz fakt, że dla ujemnego W,
zachodzi |W| = –W, otrzymujemy szukane wyrażenie:

   1   2   1  2 .

(3)

Sprawność układu szeregowego dwóch silników cieplnych wyraża się jako
suma ich sprawności pomniejszona o iloczyn tych sprawności. Prawda, że mało
intuicyjne?
Otrzymany wzór (3) chcielibyśmy teraz wykorzystać do obliczenia sprawności N silników o zadanej wartości, połączonych szeregowo. Oznaczmy taką
sprawność przez ηN. Znając regułę sumowania sprawności (3) możemy teraz
kolejno dodawać do siebie otrzymywane sprawności, konstruując układ zawierający coraz to więcej elementów. Jeśli każdy z silników ma sprawność η0 to
oczywiście η1 = η0. Wykorzystując następnie wzór (3), dla dwóch identycznych
silników, dostajemy  2  2 0   02 . Chcąc otrzymać wyrażenie na η3, do układu o sprawności η2, stosując ponownie równanie (3), dodajemy silnik z η1 = η0,
dostając  3  3 0  3 02   03 . I tak dalej, i tak dalej. Szukamy jednak czegoś
więcej, chcielibyśmy dysponować funkcją, która dla danego N da nam bezpośrednio szukane wyrażenie. Jedną z metod na znalezienie jej postaci jest zgadywanie. Wypiszmy sobie na przykład pięć pierwszych wyrazów i spróbujmy
znaleźć szukane wyrażenie. Dla wygody i przejrzystości oznaczmy x   0 ,
a ponieważ ηN jest funkcją x, będziemy stosować zapis ηN(x). Otrzymane wyrażenia zebrano w tabelce:
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N
1
2
3
4
5

 N ( x)
x
2x  x 2
3x  3x 2  x 3
4x  6x 2  4x 3  x 4
5x  10 x 2  10 x 3  5x 4  x 5

Można z niej odczytać, że dla danego N funkcja ηN(x) ma postać wielomianu
stopnia N. Co więcej, można zauważyć, że współczynniki przy potęgach x sumują się do jedynki. Możemy więc wywnioskować, że ηN(1) = 1. Co jest zgodne z intuicją – szeregowe połączenie silników idealnych jest również silnikiem
idealnym. Oprócz tego, na podstawie powyższej tabelki można stwierdzić, że
współczynnik przy najniższej potędze wynosi N. Powyższe obserwacje mogą
nam pomóc odgadnąć ogólne wyrażenie na ηN(x). Co jednak mamy zrobić, gdy
metoda zgadywania nie doprowadzi nas do oczekiwanego rezultatu?
Zauważmy, że zamiast dodawać kolejne elementy układu i dla każdej nowej
konfiguracji obliczać wypadkową sprawność, możemy postawić sprawę trochę
inaczej. Rozważny mianowicie układ N silników o wypadkowej sprawności
 N ( x ) i połączmy go z silnikiem o sprawności  0  x . Korzystając ze wzoru
(3) możemy stąd wyprowadzić wyrażenie na sprawność układu N + 1 silników
znając sprawność układu N silników:

 N 1 ( x )   N ( x )  x   N ( x ) x  (1  x ) N ( x )  x,

(4)

razem z tak zwanym warunkiem początkowym η1(x) = x.
Wyrażenie (4) jest przykładem równania rekurencyjnego, a dokładniej, jest
to równanie rekurencyjne liniowe i niejednorodne. Liniowość odzwierciedla tu
fakt, że prawa strona równania (4) nie zawiera potęg ηN(x) różnych od 0 i 1.
Niejednorodność wskazuje natomiast na obecność stałego członu x.
Istnieje wiele sposobów rozwiązywania tego typu równań, z których tu
chciałbym przedyskutować dwa: metodę czynnika sumacyjnego oraz metodę
funkcji tworzących. Narzędzia te są bardzo przydatne przy rozwiązywaniu wielu problemów. Korzystając z dyskutowanego zagadnienia będziemy mogli wytłumaczyć zasadę ich działania.
II. Metoda czynnika sumacyjnego
Rozważmy pozornie niezwiązany problem. Mianowicie, obliczenie sumy

S N   n 1 a n  a 1  a 2  a N , gdzie an są elementami pewnego ciągu liczN

bowego. Istotną, z naszego punktu widzenia, obserwacją jest to, że sumę SN
możemy przedstawić w postaci równania rekurencyjnego:
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S N 1  S N  a N 1 ,

(5)

razem z warunkiem początkowym S1 = a1. Stąd, S2 = S1 + a2 = a1 + a2, a następnie S3 = S2 + a3 = a1 + a2 + a3, i tak dalej, aż do wartości N, której potrzebujemy.
Potrafiąc więc obliczyć sumę SN, co niekiedy nie jest zadaniem trudnym, możemy znaleźć rozwiązanie równania (5).
Równanie (4), które chcemy rozwiązać, różni się od równania (5). Są one
jednak na tyle podobne, że można je z sobą powiązać. Mianowicie, zastanówmy
się, co należy zrobić żeby równanie (4) przekształcić do postaci (5)? Po chwili
zastanowienia, można zauważyć, że warto spróbować podzielić obustronnie
równanie (4) przez czynnik (1 – x)N + 1. Dostajemy wtedy równanie

 N 1

(1  x ) N 1



N

(1  x ) N



x
,
(1  x ) N 1

(6)

w którym pozbyliśmy się członu (1 – x) mnożącego ηN w równaniu (4). Z rówN
x
nań (5) i (6) można odczytać, że S N 
oraz a N 1 
. Funkcja
(1  x ) N 1
(1  x ) N
1
, która pozwoliła przekształcić równanie (4) do postaci (5), nosi na(1  x ) N 1
zwę czynnika sumacyjnego.
Wykorzystując otrzymane wyrażenie na współczynniki an, możemy zapisać
n
N
N
N
S N   n 1 a n   n 1 x n  x  n 1 1
. Ostatnia suma jest przykładem
1 x
(1  x )

 

sumy ciągu geometrycznego, oznaczmy ją przez  N   n 1 t n . Dodając i odejN

mując od tej sumy wyraz t N 1 , możemy zapisać równanie  N  t  t N  t N 1 ,
N
które, po rozwiązaniu, prowadzi do wyrażenia  N  t 1  t . Korzystając
1 t
z tego wyniku, dla t  1 , dostajemy
1 x
N

S N  x
n 1

1 1 x 

n

 

1
1

x
x

1 x 1 1
1 x
1

N



1
 1.
(1  x ) N

(7)

Wykorzystując, znaleziony wcześniej związek pomiędzy SN a ηN, otrzymujemy
poszukiwany wynik:

 N ( x )  (1  x ) N S N  1  (1  x ) N .

(8)
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III. Metoda funkcji tworzących
Przejdźmy teraz do alternatywnego sposobu znalezienia wyrażenia na ηN(x),
wykorzystując metodę funkcji tworzących. W tym celu, zdefiniujmy następującą funkcję:


f ( t )   N ( x )t N ,

(9)

N 1

gdzie 0 ≤ t < 1. Wyłączmy z powyższej sumy pierwszy wyraz i przemianujmy
wskaźniki w pozostałej sumie:




N 2

N 1

f ( t )   1 ( x )t   N ( x )t N  xt   N 1 ( x )t N 1 .

(10)

Współczynniki ηN+1(x) możemy, w oparciu o równanie rekurencyjne (4), wyrazić za pomocą współczynników ηN (x), co pozwala zapisać wyrażenie na funkcję
f (t) w następującej postaci:


f ( t )  xt    x  (1  x ) N ( x )  t N 1 
N 1







N 1

N 1

N 1

 xt  x  t N 1  t  N ( x )t N  xt  N ( x )t N 

(11)



 xt  t (1  x ) f ( t )  xt t N ,
N 1

gdzie ponownie skorzystaliśmy z definicji (9). Pozostaje nam jeszcze suma




N 1

t N . Ale to jest po prostu suma nieskończonego ciągu geometrycznego,

której wartość możemy z łatwością obliczyć. Oznaczmy    N 1 t N . Zapisz

my Σ = t + t2 + t3 + … = t + t Σ, co wynika z faktu, że suma ta jest nieskończona.
Rozwiązanie otrzymanego równania Σ = t + t Σ ma postać   t . Alterna1 t
tywnie, wynik ten można uzyskać wykorzystując wcześniej znalezione wyrażeN
nie  N  t 1  t i rozważając granicę N → ∞. Stąd, po podstawieniu obliczo1 t
nej sumy do równania (11), dostajemy równanie
2
f (t )  xt  t (1  x ) f (t )  xt ,
1 t

(12)

które, po rozwiązaniu na f (t), można zapisać jako

f (t ) 

xt
.
(1  t )(1  t  xt )

(13)
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Łatwo zauważyć, że powyższą funkcję można zapisać przez sumę ułamków
prostych:
1
f (t )  1 
.
(14)
1  t 1  (1  x )t
Korzystając natomiast z reprezentacji funkcji

1 w postaci szeregu Taylora
1 y



1 
yN,
1 y 
N 0

(15)

możemy funkcję f (t) wyrazić jako






N 0

N 0

N 1

f ( t )   t N   (1  x ) N t N  1  (1  x ) N t N ,

(16)

gdzie wyraz N = 0 naturalnie nie daje wkładu do powyższej sumy.
Ponieważ równania (9) i (16) są równoważnymi wyrażeniami na funkcję
f (t), porównując ich prawe strony dochodzimy do wniosku, że

 N ( x )  1  (1  x ) N .

(17)

IV. Wnioski
Powracając do oryginalnych oznaczeń x = η0, obydwie zastosowane metody
pozwalają nam wyprowadzić szukaną wypadkową sprawność N połączonych
szeregowo silników cieplnych, każdy o sprawności η0:

  1  (1   0 ) N .

(18)

Warto zauważyć, że ponieważ η0 < 1, to w granicy N → ∞, wypadkowa sprawność szeregowego układu połączonych silników będzie dążyła do jedności
(lim N   N  1) , czyli zwiększając N będziemy zbliżać się do przypadku silnika o idealnej sprawności.
Nie jest to wynik sprzeczny z oczekiwaniami, kiedy rozważymy szczególny
przypadek silnika Carnota. W silniku Carnota zarówno pobieranie jak i oddawanie ciepła przez substancję roboczą następuje przy stałej temperaturze – procesy wymiany ciepła przebiegają izotermicznie. Niech w takim przypadku,
pierwsza grzejnica w układzie ma temperaturę T0, pierwsze chłodnica, która jest
zarazem grzejnicą dla silnika 2, ma temperaturę T1 i tak dalej, aż do, zamykającej szereg, chłodnicy o temperaturze TN. Schematycznie, sytuację tę przedstawiono na rysunku poniżej.
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W przypadku szeregu silników Carnota, sprawność każdego z silników
można wyrazić poprzez stosunek temperatury chłodnicy względem grzejnicy:

0  1

T
T1
T
 1 2    1 N .
T0
T1
T N 1

(19)

Ponieważ założyliśmy równość sprawności poszczególnych silników, dla każdego z nich stosunek temperatury chłodnicy względem temperatury grzejnicy
będzie wyrażał się jako:
TN 1
 1  0 .
TN

(20)

Stąd łatwo dojść do wniosku, że stosunek temperatury ostatniej chłodnicy do
temperatury pierwszej grzejnicy dany jest przez wyrażenie:
TN
 (1  0 )N ,
T0

(21)

co po podstawieniu do równania (18) daje nam następujące wyrażenie na
sprawność szeregowego układu N silników Carnota:

N  1 

TN
.
T0

(22)

Otrzymana wypadkowa sprawność wyraża się więc identycznie jak sprawność
pojedynczego silnika Carnota o temperaturze grzejnicy T0 i temperaturze chłodnicy TN. Na podstawie równania (21) widzimy, że przy ustalonym T0 temperatura ostatniej chłodnicy maleje w postępie geometrycznym wraz ze wzrostem N.
W granicy N → ∞ otrzymujemy więc TN → 0, co przekłada się na ηN → 1.
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Zjawisko Comptona
Zofia Gołąb-Meyer

Zjawisko zderzenia fotonu ze spoczywającym elektronem, nazwane później jego imieniem, zaobserwował
i opisał Arthur Holly Compton (1892–1962), za co
w roku 1927 otrzymał Nagrodę Nobla. Fizyka była
wtedy w stanie rewolucyjnego wrzenia. Powstawała
fizyka kwantowa.
Arthur Compton, Amerykanin, dołączył do grona
rewolucjonistów kwantowych. Podobnie jak jego europejscy koledzy był doskonale wykształcony (między
innymi w Princeton), pochodził z inteligenckiej, wręcz
akademickiej rodziny, i miał możliwość podróżowania
po Europie (m.in. do laboratorium Rutherforda w Cambridge, Anglia) w celach naukowych1.
Za umowną datę narodzin fizyki kwantowej uważa się 19 października 1900 roku, kiedy to Max Planck na posiedzeniu Niemieckiego Towarzystwa Fizycznego w celu wytłumaczenia widma ciała doskonale czarnego przedstawił ideę
skwantowania promieniowania elektromagnetycznego. W 1918 roku Planck
otrzymał Nagrodę Nobla za „wkład do rozwoju fizyki dzięki odkryciu kwantów
energii”. Skwantowana porcja pola elektromagnetycznego nosi nazwę fotonu,
a jej energia jest równa E = hν (ν – częstotliwość fali). Na cześć Plancka „h”
nazwano stałą Plancka. Albert Einstein wykorzystał pojęcie fotonu niosącego
energię hν (i odpowiednio pęd hν/c) do wyjaśnienia zjawiska fotoelektrycznego,
za co został uhonorowany Nagrodą Nobla w 1921 roku. Przy ówczesnym doskonałym falowym opisie światła i krótszych fal elektromagnetycznych, to jest
promieni Roentgena i promieniowania gamma, idea korpuskularnej natury
światła, a bardziej ogólnie, idea dualizmu falowo-korpuskularnego, z trudem
torowała sobie w fizyce drogę, choć europejscy wielcy fizycy, jak Niels Bohr,
Werner Heisenberg, Erwin Schroedinger, Born i inni budowali już zręby mechaniki kwantowej. Sam Bohr w 1922 roku w referacie noblowskim ([1],
s. 465) miał powiedzieć: „hipoteza kwantów światła… nie może wyjaśnić natury promieniowania”. Z kolei Werner Heisenberg w książce Część i całość przytacza fragment rozmowy, jaką przeprowadził z młodym fizykiem z Chicago,
1

Polecamy czytelnikom Historię Fizyki Andrzeja Kajetana Wróblewskiego, cytowaną w tym
artykule.
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Bartonem, w 1929 roku ([1], s. 126): „Podczas, gdy w Europie niepoglądowe
rysy nowej teorii atomu, dualizm… prowadziły z reguły do gwałtownych dyskusji, czasem do zaciętego odrzucania nowych myśli, większość fizyków amerykańskich zdawała się gotowa do zaakceptowania nowego sposobu widzenia
bez żadnych zahamowań”.
Zjawisko rozpraszania promieni Roentgena na graficie, w czasie którego dochodzi do zmiany częstotliwości tego promieniowania, uważane jest za jedno
z milowych doświadczeń sugerujących niedostateczność opisu klasycznego
i konieczność zastosowania fizyki kwantowej. Obecnie jest ono już rutynowo
wykonywane przez studentów w pracowni fizycznej.
W doświadczeniu Comptona rozprasza się na graficie promienie X i bada
natężenie i długość fali rozproszonych promieni.

Rys. 1. Schemat aparatury Comptona

Okazało się, że w widmie rozproszonego promieniowania oprócz fal o tej samej długości znajduje się promieniowanie o większych długościach fal.

Rys. 2. Wykres przedstawiający wyniki Comptona. Promieniowanie
rozproszone ma dwie składowe o różnych długościach fali: jedna składowa ma identyczną długość fali jak wiązka padająca, druga zaś długość
fali większą i zależną od kąta rozproszenia (Historia Fizyki, ryc. 15.29,
s. 465)
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Compton potraktował promienie X jako cząstki niosące energię hν, oraz pęd
hν/c. Zderzają się one ze swobodnymi elektronami.

Rys. 3.

W czasie zderzenia zachowane są: pęd i energia. Takie założenie doskonale
tłumaczy zjawisko przy zastosowaniu mechaniki relatywistycznej (co ma głębokie uzasadnienie, wszak promienie X poruszają się z prędkością światła).
W rezultacie zderzenia fotony (porcje promieniowania X) zmieniają kierunek
i energię.

Rys. 4. Schemat zderzenia fotonu
z elektronem

Rys. 5. Schematyczny obraz
obserwowanego widma

Niezbyt skomplikowane obliczenia, wynikające z zasad zachowania pędu
i energii pozwalają wyprowadzić słynny wzór Comptona na zmianę długości fal
promieniowania X w zależności od kąta rozproszenia

 '    h (1  cos ) ,
me c
gdzie θ jest kątem rozproszenia, me masą elektronu, c prędkością światła
w próżni, a h stałą Plancka. Wyrażenie h = 2·10–12 m nosi nazwę comptome c

26
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nowskiej długości fali elektronu. Dlatego w widmie rozproszonego promieniowania obserwuje się dwa piki, przy λ oraz przy λ'.
W przypadku, gdy foton rozprasza się nie na swobodnym elektronie, lecz na
całym atomie, w powyższym wzorze zamiast me występuje masa atomu i odpowiednia różnica długości fal jest znacznie mniejsza, co powoduje, że nie obserwuje się dodatkowej zmiany długości rozproszonego promieniowania.

Rys. 6. Aparatura używana przez studentów Politechniki Warszawskiej
do badania zjawiska Comptona

[1] Andrzej Kajetan Wróblewski, Historia Fizyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1, 2014
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Zjawisko Comptona
– opis pół relatywistyczny
Jerzy Ginter
Wydział Fizyki UW
Zderzenie fotonu ze spoczywającym elektronem
Przy omawianiu dualizmu korpuskularno-falowego – jako jeden z pięknych
przykładów – prezentowane jest zjawisko Comptona. Jest ono interpretowane
jako sprężyste zderzenie fotonu z początkowo nieruchomym elektronem
(rys. 1). W zderzeniu tym zachowane są pęd i energia.


p2




p



p1
Rys. 1. Wektory pędu elektronu (p ) oraz fotonu padającego

(p 1 ) i rozproszonego (p 2 ) w zjawisku Comptona

Przyjmijmy oznaczenia:
 E1 i p 1 – energia i pęd fotonu padającego,
 E2 i p 2 – energia i pęd fotonu rozproszonego,
 E i p – energia i pęd elektronu.
W ramach mechaniki relatywistycznej wykazuje się, że w takim zderzeniu
energia fotonu rozproszonego E2 jest mniejsza od energii fotonu padającego E1
i wyraża się wzorem1
E2 

E1
,
E1
1
(1

cosθ)
mc 2

(1)

gdzie m oznacza masę spoczynkową elektronu, c – prędkość światła, a  – kąt
pomiędzy kierunkiem biegu fotonu padającego i fotonu rozproszonego.

1

Zob. np. Wikipedia, Zjawisko Comptona.
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Obecna podstawa programowa
Niestety relatywistyczny opis zjawiska Comptona znalazł się poza zasięgiem
obecnej podstawy programowej. W IV etapie edukacyjnym – zakresie rozszerzonym:
1. nie ma w ogóle elementów szczególnej teorii względności;
2. nie wspomina się o pędzie fotonów;
3. jest natomiast enigmatyczne hasło: (uczeń) „określa długość fali de Broglie’a poruszających się cząstek”. Aby je zrealizować trzeba podać związek
pomiędzy wartością pędu p a długością fali  cząstek z niezerową masą spoczynkową, czyli

h.
p

(2)

Propozycja opisu pół relatywistycznego
Dla typowych promieni Roentgena energia fotonów jest rzędu kilkudziesięciu
kiloelektronowoltów. Jest więc w przybliżeniu o rząd mniejsza od energii spoczynkowej elektronu mc2 = 511 keV. Dla tego przypadku zupełnie dobre wyniki
opisu zjawiska Comptona można uzyskać, stosując do elektronu nierelatywistyczny związek pomiędzy wartością pędu p a energią kinetyczną Ek, czyli wzór
2
p2
,
Ek  m 
2
2m

(3)

gdzie jest prędkością elektronu. Energia kinetyczna elektronu jest oczywiście
proporcjonalna do kwadratu wartości pędu.
Jedyne istotne założenie – spoza podstawy programowej – które trzeba zrobić,
polega na przyjęciu, że wzór (2) obowiązuje także dla fotonów.
Energia fotonu Ef jest równa:

E f  h ,

(4)

gdzie  oznacza częstotliwość fali elektromagnetycznej, a h jest stałą Plancka.
Ze wzorów (2) i (4) wynika, że dla fotonu wartość pędu pf jest równa:

h E f
pf  h 

,
 
c

(5)

gdzie c =  jest prędkością światła. Energia fotonu Ef jest proporcjonalna do
wartości pędu fotonu pf – w potędze pierwszej.
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Podsumujmy. W proponowanych obliczeniach:
 elektron traktowany jest jak cząstka nierelatywistyczna;
 fotony traktowane są jak cząstki relatywistyczne z zerową masą spoczynkową.
Obliczenia
Obliczmy w ramach podanego powyżej przybliżenia pół relatywistycznego
energię rozproszonego fotonu.
W zderzeniu sprężystym zachowana jest energia, czyli
m 2 E E .
2
1
2
Zachowany jest także pęd (rys. 1):
p 2  m  p1 .

(6)

(7)

Przekształćmy wzór (7):
p1  p 2  m ;

( p1  p2 ) ( p1  p2 )  m
p  p  2 p2 p1  m
2
2

2
1

2

2

p  p  2 p2 p1 cosθ  m
2
2

2
1

;

2
2

2

;
2

.

(8)
(9)
(10)
(11)

Skorzystajmy teraz z wzoru (5). Możemy napisać:
E22 E12
EE
 2  2 2 2 1 cosθ  m 2 2
2
c
c
c
2
2
2
2
2 2
E2  E1  2 E2 E1 cosθ  c m
 2c 2 m m  2mc 2 ( E1  E2 ) .
2

(12)
(13)

W ostatnim kroku skorzystaliśmy z wzoru (6), czyli zasady zachowania energii.
Uzyskaliśmy w ten sposób równanie kwadratowe na E2:
E22  2( mc 2  E1 cosθ) E2  E12  2mc 2 E1  0 .

(14)

Obliczmy wyróżnik tego równania:
  4( mc 2  E1 cos ) 2  4( E12  2 mc 2 E1 ) 
 4 [ m 2 c 4  E12 cos 2   2 mc 2 E1 cos   E12  2 mc 2 E1 ] 
E
E2


 4 m 2 c 4 1  2 12 (1  cos )  21 4 (1  cos 2 )  
mc
m
c


2
E
E


 4 m 2 c 4 1  2 12 (1  cos )  21 4 sin 2  .
mc
m
c



(15)
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Na energię E2 dostajemy wyrażenie (odrzucamy rozwiązanie ujemne):


E
E2
E2  1  2( mc 2  E1 cos )  2mc 2 1  2 12 (1  cos )  21 4 sin 2  
2
mc
mc


(16)

Możemy je też napisać w formie:
2
 2

E
E2
E2  E1  mc 1  2 12 (1  cos )  21 4 sin 2   mc  cos 
E1
mc
mc
 E1


i jako stosunek energii fotonów

(17)

E2
:
E1

2
E2 mc 2
E
E2

1  2 12 (1  cos )  21 4 sin 2   mc  cos  .
E1
E1
E1
mc
mc

(18)

E1
. We wzomc 2
rze tym pojawiła się energia spoczynkowa elektronu mc2, mimo, że elektron
traktowaliśmy jak cząstkę nierelatywistyczną.

Zauważmy: nawias we wzorze (17) zależy od kąta  i stosunku

Dyskusja wyników
Przedyskutujmy uzyskany wynik.
Maksymalne odchylenie ( = 180°) oraz E1 = 0,1 mc2
Na początku przyjmijmy, że nastąpiło maksymalne odchylenie, czyli kąt
 = 180°. Wtedy cos  = –1, a sin  = 0. Wzór (17) trochę się upraszcza i przyjmuje postać:
2
 2

E
E2  E1  mc 1  4 12  mc  1
E1
mc
 E1


(19)

Podstawmy do tego wzoru przykładowe dane liczbowe:
2
 Dla elektronu mc = 511 keV.
 Przyjmijmy, że E1= 51,1 keV, co odpowiada typowej wartości fotonów proE
mieniowania rentgenowskiego. Wtedy 12 = 0,1.
mc





E 2  51,1 keV  10 1,4  10  1  51,1 keV  0,8322  42,52 keV .

(20)
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Ścisły wzór (1) dla  = 180, 1 – cos = 2 i
E2 

E1
E
1  2 12
mc

E1
= 0,1 daje wartość:
mc 2

 51,1 keV 1  51,1 keV  0,8333  42,58 keV .
1,2

(21)

Dokładność naszych pół relatywistycznych obliczeń dla przyjętych wartości
liczbowych jest zupełnie dobra. Względny błąd E2 jest rzędu
0,06
 0,15%
43

(22)

Zapytajmy jeszcze, jaka w omawianym przypadku jest energia elektronu po
zderzeniu, E? Z prawa zachowania energii mamy:
E = E1 – E2 = (1 – 0,83) E1 = 0,017mc2 = 8,69 keV.

(23)

Energia kinetyczna elektronu jest rzeczywiście znacznie mniejsza od jego energii spoczynkowej.
Zależność E2 od E1
Zobaczmy teraz, jaka jest dokładność naszych obliczeń dla  = 180°, ale
w szerszym zakresie energii fotonów padających E1. Sporządźmy w tym celu
E
E1
wykresy zależności 2 od
, dla wzoru ścisłego (1) i przybliżonego (18).
E1
mc 2
Przedstawia je rys. 2. Widać, że w zakresie energii fotonów, odpowiadających
typowemu promieniowaniu Roentgena, krzywe niemal się pokrywają.
E2
E1

E1
mc2
Rys. 2. Względny stosunek energii fotonów w zjawisku Comptona: linia przerywana – rachunek
ścisły, linia ciągła – rachunek przybliżony
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Zależność od kąta 
Przedyskutujmy jeszcze zależność E2 od kąta . Zróbmy to dla

E1
 0,1 .
mc 2

Podstawiając wartości liczbowe do wzoru (17) dostajemy

E2
 10 1  0,2 (1  cos )  0,01sin 2   10  cos 
E1

(24)

Wykres tej zależności przedstawia rysunek 3.
E2
E1



Rys. 3. Zależność energii fotonu rozproszonego od kąta 

Wzór ścisły (1) prowadzi do wyrażenia

E2
1

E 1 1  0,1(1  cos )

(25)

Różnica pomiędzy wykresami funkcji o równaniach (24) i (25) jest w skali rysunku niewidoczna.
Wnioski
Dla typowego promieniowania Roentgena uzyskuje się zupełnie dobre wyniki
opisu zjawiska Comptona, stosując do elektronu nierelatywistyczny związek
pomiędzy wartością pędu a energią kinetyczną. Przedstawione wyżej obliczenia
można by chyba potraktować jako pouczające zadanie w klasach o profilu matematyczno-fizycznym.
Można też wybrać wariant prostszy, ograniczając się jedynie do zderzenia
centralnego, czyli  = 180. Wtedy wektory pędów są do siebie równoległe
i obliczenia ograniczają się do jednego wymiaru.

Od Redakcji:
https://www.youtube.com/watch?v=kzRcS5cJtNw
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Magnetyczny pociąg
Dominik Bejmaa, Filip Fudalab
a
VIII Liceum Ogólnokształcące im. KEN w Gdańsku, oddział III F
b
VIII Liceum Ogólnokształcące im. KEN w Gdańsku, oddział II F

Poniższy artykuł dotyczy jednego z problemów zaproponowanych w tegorocznym Turnieju Młodych Fizyków. Treść problemu była następująca:
„Magnetyczny pociąg – Do obu końców cylindrycznej baterii są przyczepione
pastylkowe magnesy. Gdy taką baterię umieści się wewnątrz miedzianej cewki,
tak aby magnesy dotykały jej zwojów, taki „pociąg” zacznie się poruszać. Wyjaśnij to zjawisko i zbadaj, jak istotne parametry wpływają na prędkość i moc
pociągu”.
1. Wstęp
Prąd płynący przez zwojnicę wytwarza pole magnetyczne. Jeśli w polu tym
zostanie umieszczony magnes stały, w zależności od orientacji biegunów magnesu, działa nań siła magnetyczna wciągająca go do zwojnicy lub odpychająca
go od niej. To właśnie siła magnetyczna jest przyczyną ruchu modelu pociągu,
złożonego z baterii oraz przymocowanych do niej magnesów.
Aby w zwojnicy powstało pole magnetyczne oddziałujące z magnesami
przymocowanymi do baterii, konieczne jest, by bateria i sekcja zwojnicy,
w której ta bateria się znajduje, utworzyły obwód zamknięty. Niezbędne jest
więc, aby magnesy na biegunach baterii przewodziły prąd. Dodatkowo magnesy
te muszą być silne na tyle, żeby siła magnetyczna działająca na nie mogła ruszyć pociąg z miejsca, pokonując siłę tarcia statycznego między magnesami
a zwojnicą. Konieczne jest zatem użycie magnesów neodymowych, gdyż bardzo dobrze przewodzą prąd, dzięki powłoce z metalicznego niklu (rys. 1), i są
najsilniejszymi magnesami powszechnie dostępnymi na rynku.

Rys. 1. Schemat budowy: a) magnesu neodymowego, b) ferrytowego
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Kolejnym warunkiem koniecznym, by pociąg mógł samodzielnie się poruszać, jest to, aby działała niezerowa wypadkowa sił magnetycznych działających na oba magnesy. Na rys. 2 zaprezentowano różne możliwe ułożenia baterii
i magnesów.

Rys. 2. Ułożenie magnesów a kierunek jazdy pociągu. W sytuacjach I, II, III, IV zwroty sił magnetycznych działających na oba magnesy są takie same, więc na pociąg działa w osi ruchu siła
wypadkowa. W sytuacjach V, VI, VII, VIII siły działające na magnesy wzajemnie się znoszą
(zob. rys. w kolorze na okładce Fotonu)

Na jadący pociąg działają opory ruchu. Są to opory natury mechanicznej,
a także natury elektromagnetycznej – wynikające z reguły Lenza. Mechaniczne
opory ruchu to: tarcie ślizgowe między magnesami a zwojnicą (rys. 3a), spontanicznie występująca asymetryczna siła reakcji zwojnicy na nacisk, spowodowana najechaniem pociągu na nierówności w zwojnicy (rys. 3b) oraz siła oporu
powietrza, którą można jednak można pominąć ze względu na małą powierzchnię przekroju poprzecznego i niewielką prędkość pociągu. W naszym eksperymencie maksymalna uzyskana prędkość była mniejsza niż 1,2 m/s.
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kierunek ruchu

Rys. 3. Opory mechaniczne: a) tarcie kinetyczne, b) siła
reakcji zwojnicy na nacisk przy najechaniu pociągu na nierówność. Siły te nie zależą od prędkości pociągu, a jedynie
od jego ciężaru

Siła magnetyczna przeciwstawiająca się ruchowi pociągu zasługuje na szczególną uwagę. Wartość indukcji pola magnetycznego wytwarzanego przez magnes
maleje wraz z odległością od niego, tak więc ruch magnesu w zwojnicy powoduje
zmianę strumienia magnetycznego przez zwoje znajdujące się pomiędzy magnesami pociągu, a także te przed oraz za pociągiem. Jak wynika z reguły Lenza
i prawa indukcji, ruch pociągu powoduje powstawanie SEM i przepływ prądu
w odcinku zwojnicy tworzącym wraz z magnesami i baterią obwód zamknięty.
Powoduje to powstanie pola magnetycznego przeciwdziałającego zmianie strumienia magnetycznego. Zmiana strumienia magnetycznego jest tym szybsza, im
większa jest prędkość pociągu. Tak więc siła magnetyczna przeciwdziałająca
ruchowi pociągu również rośnie wraz ze wzrostem prędkości pociągu.

Rys. 4. Ruch magnesów powoduje zmianę strumienia magnetycznego przez poszczególne zwoje
i indukowanie w nich SEM. Zgodnie z regułą Lenza powstały w zwojach prąd będzie wytwarzał
pole magnetyczne przeciwdziałające ruchowi magnesów. Na rysunku zaznaczony jest kierunek
prądu w zwojach wywołanego indukcją elektromagnetyczną

Obecność siły zależnej od prędkości oznacza, że pociąg w pewnym momencie osiągnie prędkość graniczną, przy której siły działające nań zaczną się równoważyć i od tego momentu będzie on poruszać się ruchem jednostajnym.
Zgodnie z I zasadą dynamiki Newtona mamy:

Fp  Fmech  Fmag (

gr

) 0,

gdzie:
Fp – siła magnetyczna działająca na pociąg w stanie bezruchu;
Fmech – siły oporu pochodzenia mechanicznego;
Fmag – siła magnetyczna wynikająca z reguły Lenza, zależna od prędkości;
gr – prędkość graniczna pociągu.
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Średnią moc pociągu Pp podczas ruchu jednostajnego z prędkością graniczną
można bardzo łatwo obliczyć ze wzoru:

Pp  Fp

gr

.

Istotnymi parametrami wpływającymi na ruch pociągu są: SEM baterii, gęstość nawoju cewki, jakość nawoju cewki (występowanie nierówności), liczba
i jakość użytych magnesów oraz masa pociągu.
2. Metoda badawcza
Badanie polegało na wyznaczeniu siły działającej na pociąg oraz jego prędkości
granicznej w zależności od:
a) liczby magnesów pociągu,
b) gęstości nawoju cewki.
Do wszystkich badań były używane baterie alkaliczne 1,5 V.
Średnica magnesów użytych do budowy pociągu musi być wyraźnie większa
od średnicy baterii (rys. 5a). Gdy średnica magnesów i baterii jest zbliżona
(rys. 5b), najechanie przez pociąg nawet na małą nierówność zwojnicy powoduje przemieszczenie przedniego magnesu względem osi baterii i utratę kontaktu
magnesu ze zwojnicą, a więc przerwanie obwodu i zatrzymanie pociągu.

Rys. 5. Pociąg: a) właściwie zbudowany, b) niewłaściwie zbudowany

Bolec na dodatnim biegunie niektórych baterii nie jest idealnie płaski, przez
co magnesy po zamocowaniu czasem kołyszą się. Efekt ten można zminimalizować nakładając na bolec podkładkę od śruby. Podczas testów liczba magnesów na obu końcach baterii była zawsze jednakowa. Pomiary zostały wykonane
dla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 magnesów po każdej stronie.
Cewka wykorzystana do badań została wykonana z drutu miedzianego
o średnicy przekroju poprzecznego 2,5 mm i długości L = (33,0 ± 0,1) m. Drut
został nawinięty ręcznie na drąg drewniany, w wyniku czego powstała z niego
cewka o średnicy ϕ = (30 ± 1) mm. Liczba zwojów całej cewki N = 350 ± 13,
N L ,
π
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,
N  N  L 
 
 L

gdzie:
ΔN – niepewność maksymalna liczby zwojów cewki.
Cewka w trakcie badań była umieszczona na płaskim, poziomym blacie
między dwoma deskami utrzymującymi cewkę w linii prostej. Wzdłuż jednej
z desek była przymocowana taśma miernicza. Długość cewki l mogła być regulowana w trakcie badań za pomocą nici przymocowanych na końcach cewki,
tak aby uzyskiwać różne gęstości nawoju n (liczba zwojów na 1 m długości
cewki).
n L
π l

 l 
n  n  L 
 

l 
 L

gdzie:
Δn – niepewność maksymalna gęstości nawoju cewki.
Pomiary zostały wykonane dla:

l  (0,700  0,005) m  n  (500  22)1 m
l  (0,800  0,005) m  n  (438  19)1 m
l  (0,900  0,005) m  n  (389  17)1 m

l  (1,000  0,005) m  n  (350  15)1 m
l  (1,100  0,005) m  n  (318  14)1 m
l  (1,200  0,005) m  n  (292  12)1 m
l  (1,300  0,005) m  n  (269  11)1 m
l  (1,400  0,005) m  n  (250  10)1 m
l  (1,500  0,005) m  n  (233  10)1 m
l  (1,600  0,005) m  n  (219  9)1 m
l  (1,700  0,005) m  n  (206  9)1 m
Ruch pociągu wewnątrz zwojnicy był rejestrowany przez kamerę umieszczoną
na statywie ponad zwojnicą. W tym celu wykorzystano kamerę wideo rejestrującą w tempie 25 klatek na sekundę i rozdzielczości 1080 × 1920. Pięciokrotnie
nagrano ruch pociągu dla każdej z wymienionych sytuacji (tab. 1).
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Tabela 1. Zbadane sytuacje
Numery prób
1–5
6–10
11–15
16–20
21–25
26–30
31–35
36–40
41–45
46–50
51–55
56–60
61–65
66–70
71–75
76–80
81–85
86–90

Liczba magnesów pociągu M:
2
4
6
8
10
12
14
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

Gęstość nawoju cewki n (1/m):
318  13
318  13
318  13
318  13
318  13
318  13
318  13
206  9
219  9
233  10
250  10
269  11
292  12
318  14
350  15
389  17
438  19
500  22

Pomiędzy kolejnymi próbami dokonywane były pomiary SEM baterii. Do
tego celu został wykorzystany multimetr cyfrowy UNI-T M890G o oporze wewnętrznym 10 MΩ, pracujący na zakresie 20 V. Niepewność pomiaru SEM
została oszacowana na 0,015 V. Pomiary te miały zapewnić utrzymywanie
w przybliżeniu stałego napięcia w trakcie doświadczeń poprzez wymianę baterii
w odpowiednim momencie.
Następnie nagrania zostały wykorzystane do sporządzenia wykresów zależności drogi przebytej przez pociąg od czasu. W tym celu został wykorzystany
program Blender. Na nagrania wczytane do programu została nałożona cyfrowo
podziałka dopasowana do taśmy mierniczej przymocowanej wzdłuż zwojnicy.
Kreski na podziałce cyfrowej odpowiadały kolejnym wielokrotnościom 10 cm
na taśmie mierniczej (rys. 6). Dzięki temu możliwe było policzenie, ile dokładnie klatek trwa przejazd pociągu przez kolejne dziesięciocentymetrowe sekcje
zwojnicy.
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Rys. 6. Zliczanie klatek w programie Blender. Na wideo została naniesiona cyfrowo podziałka
dopasowana do taśmy mierniczej

Dzięki znajomości odstępu pomiędzy kolejnymi klatkami wideo (1/25 sekundy), możliwy był pomiar czasu. Niepewności pomiarowe zostały określone
następująco:
a) niepewność pomiaru położenia: Δx = 0,03 m,
b) niepewność pomiaru czasu: Δt = 0,04 s.
Dla każdej z badanych sytuacji (tab. 1) zmierzono również siłę działającą na
pociąg. W tym celu do tylnego magnesu pociągu była dołączona nakrętka śruby
maszynowej, dzięki której można było łatwo przywiązać pociąg do siłomierza
za pomocą nitki (rys. 7). Pociąg przywiązany nitką do siłomierza był wpuszczany do zwojnicy, tak aby samodzielnie wjechał do jej wnętrza. Po napięciu się
nici, pociąg zatrzymywał się. Siła naciągu nici odczytana z siłomierza odpowiadała więc sile działającej na pociąg. Oszacowana niepewność pomiaru siły
to: ΔF = 0,2 N.

Rys. 7. Pociąg połączony nicią z siłomierzem

3. Dyskusja wyników
Napięcie na baterii w trakcie eksperymentu było w przybliżeniu stałe, dzięki
czemu przy interpretacji otrzymanych wyników możliwe jest pominięcie wpływu wartości SEM, a skupienie się jedynie na wpływie liczby użytych magnesów M i gęstości nawoju zwojnicy n (rys. 8).
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Rys. 8. Zmiany SEM baterii w trakcie eksperymentu. Podczas eksperymentu bateria była wymieniana kilkukrotnie

Średnia wartość SEM w trakcie pomiarów to:  1,402 V .
Średnia niepewność kwadratowa wartości średniej SEM jest zdefiniowana jako:
S



m

1
( i  )2 ,
m(m  1) i 1

gdzie:
m – liczba pomiarów;
Ɛ – SEM.
Wyniosła ona: S    0,004 V.
Dopuszczalne jest więc założenie, że wartość SEM była stała.
Pomiary pozwoliły na potwierdzenie hipotezy o istnieniu prędkości granicznej pociągu, zależnej od gęstości nawoju cewki oraz liczby magnesów. Dla prób
6–35 zostały wykonane wykresy drogi przebytej przez pociąg x od czasu t
(rys. 9–15). Dla prób 1–5 wykonanie wykresów x(t) było niemożliwe, ponieważ
dla 2 magnesów siła magnetyczna działająca na pociąg była zbyt mała, by pokonać opory ruchu natury mechanicznej i pociąg zatrzymywał się co kilkanaście
centymetrów. Potrząśnięcie zwojnicą w przypadku zatrzymania pociągu sprawiało, że tarcie statyczne zmieniało się w kinetyczne – poślizgowe, dzięki czemu pociąg ruszał na chwilę z miejsca, by po najechaniu na małą nierówność
znów się zatrzymać.
Z wykresów dla prób 6–35 wynika, że pociąg osiąga prędkość graniczną już
po kilkunastu milisekundach od startu. Do obliczenia prędkości granicznej
można więc pominąć pierwszy etap ruchu przyspieszonego i przyjąć, że pociąg
porusza się ruchem jednostajnym na całej swej drodze. Wykresy dla prób 36–90
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nie zostały przedstawione, gdyż nie są potrzebne do wyznaczenia prędkości
granicznej.

Rys. 9. Próby dla M = 4, n = 318 1/m. Kolejne przejazdy pociągu zaznaczono różnymi symbolami

Rys. 10. Próby dla M = 6, n = 318 1/m. Kolejne przejazdy pociągu zaznaczono różnymi symbolami

Rys. 11. Próby dla M = 8, n = 318 1/m. Kolejne przejazdy pociągu zaznaczono różnymi symbolami
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Rys. 12. Próby dla M = 10, n = 318 1/m. Kolejne przejazdy pociągu zaznaczono różnymi symbolami

Rys. 13. Próby dla M = 12, n = 318 1/m. Kolejne przejazdy pociągu zaznaczono różnymi symbolami

Rys. 14. Próby dla M = 14, n = 318 1/m. Kolejne przejazdy pociągu zaznaczono różnymi symbolami

W każdej z badanych sytuacji (tab. 1), dla każdego z pięciu przejazdów została osobno wyznaczona prędkość graniczna i przy założeniu, że jest ona
równa średniej prędkości:
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i



xc
,
tc

gdzie:
i – prędkości graniczne kolejnych przejazdów 1, 2, 3, 4, 5;
xc – długość odcinka zwojnicy objętego podziałką;
tc – całkowity czas przejazdu przez część zwojnicy objętą podziałką dla kolejnych przejazdów 1, 2, 3, 4, 5.
Dla każdej zbadanej sytuacji (tab. 1) została obliczona średnia prędkość graniczna pociągu:




1



2



3



4



5

5

.

Całkowita niepewność wartości prędkości granicznej u() została oszacowana z uwzględnieniem niepewności typu B oraz niepewności typu A dla poziomu
ufności p = 0,9 z wykorzystaniem rozkładu Studenta:

u



u A2 

  u B2   .

Niepewność typu A:

u

2
A

 t

2
p,k 1



1





  
k (k  1)

2

5





2

,

gdzie:
tp, k–1 – współczynnik Student dla poziomu ufności p = 0,9 i stopni swobody
k–1 = 4, tp, k–1 = 2,1318 [1]
k – liczba pomiarów, k = 5.
Niepewność typu B:
2

u B2 

2

   u 2  x      u 2 t 
 
 
 t 
,
   x 
3
2

2

1 2
 xc  2
 t  u  x c     t 2  u  tc 
 c 
u B2     c 
,
3
gdzie: t c – średnia arytmetyczna tc dla kolejnych przejazdów 1, 2, 3, 4, 5.
Pomiar xc został wykonany raz, dlatego:
 x c2
,
3
gdzie: Δxc – niepewność maksymalna pomiaru xc, Δxc = 0,03 m.
u 2xc 
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Pomiar tc był powtarzany pięciokrotnie, dlatego:

u 2  t c   t 2p,n 1

t c1  t c 

   t c5  t c 
t 2
 c ,
k (k  1)
3

2

2

gdzie:
Δtc – niepewność maksymalna pomiaru tc, Δtc = 0,04 s;
tp, k–1 – współczynnik Studenta dla poziomu ufności p = 0,9 i stopni swobody
k–1 = 4, tp, k–1 = 2,1318 [1].
Prędkość graniczna wyraźnie zmienia się w zależności od liczby magnesów M (rys. 15), jak i gęstości nawoju cewki n (rys. 16). Dla dużych wartości n
niepewność pomiaru prędkości jest większa, gdyż zwojnica, a co za tym idzie
droga, jaką może przebyć pociąg, staje się coraz krótsza. W połączeniu z jednoczesnym wzrostem prędkości sprawia to, że rozrzut wyników staje się większy.

Rys. 15. Średnia prędkość graniczna pociągu w zależności od liczby magnesów M

Rys. 16. Średnia prędkość graniczna pociągu w zależności od gęstości nawoju cewki n
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Na duży rozrzut wyników dla n = 500 miała wpływ również ograniczona
widoczność pociągu spowodowana tym, że przerwy między zwojami cewki są
dla tej gęstości mniejsze niż 1 mm. Siła F działająca na pociąg rośnie wraz ze
wzrostem M (rys. 17) oraz n (rys. 18).

Rys. 17. Siła F działająca na pociąg w zależności od liczby magnesów M

Rys. 18. Siła F działająca na pociąg w zależności od gęstości nawoju cewki n

Średnia moc pociągu (rys. 19 i 20) w trakcie ruchu z prędkością graniczną
została obliczona dla każdej sytuacji jako iloraz siły działającej na pociąg oraz
średniej prędkości granicznej:
P F.
Całkowita niepewność standardowa pomiaru mocy pociągu P wynosi:

u  P   u A2  P   u B2  P  .
Niepewność typu A:

u  P  t
2
A

2
p,k 1



F  F     5F  F 
 u A2 
k (k  1)
2

1

2

F 2 ,
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gdzie:
tp, k–1 – współczynnik Studenta dla poziomu ufności p = 0,9 i stopni swobody
k–1 = 4, tp, k–1 = 2,1318 [1]
Niepewność typu B:
2

2

2

 P  u 2  F    P  u 2  x    P  u 2  t 


 
 
 x 
 t 
2
,
u B  P    F 
3
2

2

2

 xc  2
F 2
 Fxc  2
 t  u  F    t  u  xc     t 2  u  tc 
 c
 c 
.
uB2  P    c 
3
Pomiar F został wykonany raz, dlatego:
2
u 2  F   F ,
3
gdzie: ΔF – niepewność maksymalna pomiaru F, ΔF = 0,2 N.

Rys. 19. Moc pociągu P w zależności od liczby magnesów M

Rys. 20. Moc pociągu P w zależności od gęstości nawoju cewki n
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4. Wnioski
Niewątpliwym sukcesem Zespołu Badawczego Equestira jest zbudowanie
w pełni funkcjonalnego pociągu magnetycznego i zrozumienie zasady jego
działania. Zadanie to wymagało dokonania licznych prób z wykorzystaniem
magnesów różnych rodzajów, kształtów i rozmiarów oraz baterii wyprodukowanych przez kilku producentów. Ze względu na inną technikę wytłaczania
biegunów dodatnich baterii, nie wszystkie ogniwa nadają się do budowy pociągu. Przykładowo baterie marki Energizer mają lekko zaokrąglony czubek bieguna dodatniego, przez co przymocowany do nich magnes nie jest stabilny,
natomiast baterie marki Warta mają płaskie bieguny. Konieczne było również
przetestowanie wszystkich możliwych kombinacji ułożeń magnesów i baterii.
Dzięki obecności siły magnetycznej wynikającej z reguły Lenza, pociąg bardzo szybko osiąga prędkość graniczną, a to z kolei pozwala na łatwe wyznaczenie jego mocy. Zastosowana metoda pomiaru opisana w artykule pozwoliła na
potwierdzenie hipotezy istnienia prędkości granicznej oraz precyzyjne wyznaczenie jej wartości dla różnych sytuacji.
Zakres możliwych do zbadania gęstości nawoju zwojnicy jest ograniczony
przez własności samego drutu. Gdy zwojnica została ściśnięta bardziej niż do
0,7 m, obserwacja pociągu w jej wnętrzu nie była możliwa. Co więcej, mocno
ściśnięta zwojnica z nieizolowanego drutu, której zwoje stykają się, przestaje
zachowywać się jak zwojnica, a zaczyna zachowywać się jak rura, gdyż elektrony
mogą przepływać swobodnie między stykającymi się zwojami. Z kolei rozciągnięcie jej na długość większą niż 1,7 m spowodowałoby jej trwałe odkształcenie.
Oprócz tego, silnie rozciągnięta zwojnica nie odkształca się równomiernie. Pojawiają się w niej obszary większego i mniejszego zagęszczenia zwojów. Przykładowo, dla długości 1,7 m w miejscu największego zagęszczenia odległość między
zwojami badanej zwojnicy wynosiła 4 mm, natomiast w miejscu największego
rozrzedzenia było to aż 8 mm. Z powodu ręcznego nawijania, badana zwojnica
posiadała wiele defektów mogących wpływać na pomiary.
Najtrudniejszym elementem projektu było utrzymywanie w trakcie testów
stałego napięcia i temperatury baterii. W trakcie rozładowywania SEM baterii
oraz jej opór wewnętrzny zmieniają się w nieregularny sposób. Co więcej, bateria bardzo szybko rozgrzewa się, kiedy zasila pociąg, natężenie prądu płynącego
przez układ może wynosić nawet 4 A, a najwięcej ciepła w układzie wydziela
się na oporze wewnętrznym baterii. Ze względu na brak możliwości kontroli
napięcia między biegunami baterii i jej oporu wewnętrznego, zbadanie wpływu
natężenia prądu płynącego przez baterię na prędkość i moc pociągu jest praktycznie niemożliwe. Intuicyjne jest jednak, że im większe będzie napięcie między biegunami baterii, tym szybciej pociąg będzie jeździł. Poniżej pewnej granicznej wartości napięcia na baterii pociąg nie ruszy z miejsca, gdyż siła magnetyczna działająca nań będzie zbyt mała.
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Zwiększanie gęstości nawoju zwojnicy, jak i liczby magnesów powoduje
wzrost siły magnetycznej pomiędzy pociągiem a zwojnicą w stanie bezruchu.
W przypadku zwiększenia M jest to spowodowane przez superpozycję pól magnetycznych połączonych magnesów, a w przypadku zwiększenia n – wzrostem
indukcyjności zwojnicy. Wzrost jednak tych parametrów sprawia również, że
podczas ruchu na pociąg działa większa siła oporu.
Ciekawym wnioskiem wynikającym z przeprowadzonego projektu jest to, że
zwiększanie mocy pojazdu w sytuacji, gdy mamy do czynienia z występowaniem
siły oporu zależnej od prędkości, nie przekłada się wprost na zwiększenie maksymalnej prędkości pojazdu. Z identyczną sytuacją mamy do czynienia w przypadku
prawdziwych maszyn, jak samochody, samoloty, statki czy lokomotywy.
Zasługującymi na uwagę zagadnieniami, które nie zostały zbadane przez Zespół Badawczy Equestira, są: wpływ średnicy cewki na działanie pociągu oraz
wpływ średnicy użytego drutu. Ciekawym tematem do badania byłyby również
pociągi zbudowane z kilku baterii przekładanych magnesami neodymowymi.
Nie udało się wyprowadzić matematycznej formuły, która pozwoliłaby na
określenie prędkości granicznej ani mocy magnetycznego pociągu w zależności
od jego istotnych parametrów. Siła działająca na dwa bieguny magnetyczne
może być z powodzeniem obliczona przy wykorzystaniu tak zwanego prawa
Coulomba dla magnetyzmu. Działa ono jednak tylko wtedy, gdy mamy do czynienia z dwoma magnesami stałymi oddalonymi od siebie na dużą odległość.
W przypadku, gdy mamy do czynienia z dwoma zestawami magnesów poruszającymi się wewnątrz zwojnicy i wytwarzającymi w niej SEM indukcji, określenie wzoru na siłę magnetyczną działającą na pociąg okazało się zbyt skomplikowane. Z tego powodu część teoretyczna publikacji zawiera jedynie opis jakościowy, a nie ilościowy, zjawisk magnetycznych zachodzących w trakcie ruchu
pociągu.
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Badanie wypływu wody z lewara
i butelki Mariotte’a
Zadanie z IX Olimpiady fizycznej 1959/19601
Opracował Tadeusz M. Molenda
Zawody Stopnia III, zadanie doświadczalne
Zestaw układ doświadczalny według rys. 1. Do naczynia z lewarem można
wlewać wodę z butli, regulując jej prędkość wypływu zmianą głębokości zanurzenia rurki.

Rys. 1.

Napełnij górne naczynie wodą i obserwuj zmiany poziomu wody w dolnym
naczyniu. Wyjaśnij działanie urządzenia oraz przebieg obserwowanego zjawiska. Powtórz doświadczenie kilka razy i sporządź wykres zależności wysokości
1

Zadanie zostało udostępnione z bazy zadań Olimpiady Fizycznej w Szczecinie (www.OF.
szc.pl) i dla Fotonu przygotowane przez przewodniczącego Komitetu Okręgowego OF w Szczecinie dra Tadeusza Molendę.
Zadanie wraz z rozwiązaniem zostało opublikowane w zbiorach: Olimpiady Fizyczne IX i X,
PZWS, Warszawa 1965, s. 62–69, przygotowane do zbioru przez Stefana Czarneckiego, ówczesnego kierownika organizacyjnego w Komitecie Głównym OF; Olimpiada fizyczna. Wybrane
zadania doświadczalne z rozwiązaniami. Stowarzyszenie „Symetria i Własności Strukturalne”,
Poznań 1994, s. 38, 104–106, przez Waldemara Gorzkowskiego i Andrzeja Kotlickiego.
Zadania z olimpiad fizycznych są na ogół oryginalne. Pomysły pochodzą z różnych źródeł; są
także składane przez nauczycieli i samych zawodników olimpiady. Propozycje zadań były zmieniane w wyniku dyskusji w Komitecie Głównym OF i często nie przypominają tekstu pomysłodawcy (przyp. – Tadeusz Molenda, Instytut Fizyki, Uniwersytet Szczeciński).
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poziomu wody w naczyniu dolnym od czasu. Od czego zależy częstotliwość
wypływu wody z dolnego naczynia?
Rozw iązanie
Zanim przystąpimy do właściwego rozwiązania zadania, zajmiemy się najpierw
pierwszą częścią przygotowanego zestawu eksperymentalnego, która pozwala,
jak to wynika z tekstu, na regulowanie prędkości wypływu wody z butli. Jest to
proste urządzenie, zwane butelką Mariotte’a (rys. 2). Butelka ta jest bardzo
wygodna przy wielu doświadczeniach z wypływem cieczy2, gdyż zapewnia
stałość szybkości wypływu przez dolne odprowadzenie.

Rys. 2.

Rys. 3.

Wyobraźmy sobie (rys. 2) naczynie ze zwężoną szyjką, zaopatrzoną
w szczelny korek z przeprowadzoną pionową rurką. Rurkę można przesuwać
w korku w górę i w dół z zachowaniem szczelności.
W dolnej części naczynia znajduje się dodatkowa szyjka (tzw. tubus), również zatkana korkiem z przeprowadzoną rurką, którą będziemy dalej nazywać
rurką odpływową. Załóżmy dalej, że w naczyniu znajduje się woda, przy czym
jej powierzchnia swobodna pozostaje na wysokości H ponad poziomem zewnętrznego otworu rurki odpływowej (poziom ten na rysunku oznaczono linią
przerywaną A – A).
Rozpatrzymy dwa przypadki, z których pierwszy przedstawia rys. 2. Rurka
pionowa została tak opuszczona, że jej dolny koniec leży poniżej poziomu
2

Porównaj z artykułem: Wyznaczamy współczynnik lepkości cieczy, S. Bednarek, Foton 122.
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otworu rurki odpływowej. Łatwo zauważyć, że poziom wody w rurce pionowej
musi znajdować się na wysokości końca rurki odpływowej, na poziomie A – A.
Na powierzchnię wody w obu rurkach wywierane jest wówczas takie samo
ciśnienie atmosferyczne p, równoważone przez ciśnienie p1, będące sumą ciśnienia p', panującego w górnej części butli ponad swobodną powierzchnią
wody i ciśnienia hydrostatycznego słupa wody o wysokości H. Mamy więc tutaj
p   gH  p 1  p,

(1)

gdzie ρ – gęstość wody, g – wartość przyspieszenia ziemskiego.
Wyobraźmy sobie teraz, że rurka pionowa została przesunięta w korku w górę tak, że dolny jej koniec znajduje się na wysokości h ponad poziomem A – A'.
Ten przypadek przedstawiony został na rys. 3. Tym razem równowaga ciśnień
nie będzie zachowana. Rozpatrzmy sytuację w dolnym wylocie pionowej rurki.
Z góry wywierane jest ciśnienie atmosferyczne p, z dołu zaś ciśnienie p2 mniejsze od p1, choć bowiem ciśnienie p' pozostało w pierwszym momencie niezmienione, to jednak ciśnienie hydrostatyczne jest mniejsze ze względu na
zmniejszenie się wysokości słupa wody. Mamy teraz:
p'   H  h   g  p2  p.

(2)

W wyniku tego przez rurkę pionową zacznie się wdzierać powietrze i gromadzić w górnej części naczynia. Dalszym skutkiem będzie wypieranie cieczy
z naczynia, która zacznie się wylewać rurką odpływową.
Obliczymy teraz efektywne ciśnienie pef, wywołujące ostatecznie wypływanie wody przez boczną rurkę. Jest ono oczywiście równe różnicy ciśnień p1 i p2:

pef  p1  p2  p'  H  g   p' +  H  h   g  ,
czyli

p ef   gh.

(3)

Doszliśmy do bardzo istotnego wniosku. Oto w uzyskanym wyrażeniu (3) na
ciśnienie efektywne nie występuje wcale H, czyli początkowa wysokość słupa
wody w naczyniu. Ciśnienie efektywne jest stałe aż do chwili, gdy opadający
poziom wody w naczyniu nie osiągnie dolnego wylotu pionowej rurki. Ciśnienie to, jak widzimy, jest równe ciśnieniu hydrostatycznemu nie całego słupa
wody, a jedynie jego części zawartej między poziomami wylotów obu rurek.
Dalszy płynący stąd wniosek to stałość prędkości wypływu. Stosując znany
wzór Torricellego mamy:
 2gh ,

gdzie h jest stałą różnicą między poziomami wylotów rurek.

(4)
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Tak więc butelka Mariotte’a pozwala w bardzo wygodny sposób regulować
prędkość wypływu wody przez zmianę głębokości zanurzenia rurki pionowej.
Możemy uzyskiwać stałą prędkość wypływu cieczy z naczynia i to z możliwością regulacji w pewnych granicach tej prędkości przez proste dobieranie wartości h.
Znając działanie butelki Mariotte’a, przejdziemy do rozważań nad tym, co
się dzieje w naczyniu z lewarem (taką nazwę nosi dolne naczynie na rys. 1
z zagiętą rurką), gdy z rurki odpływowej butli wpływać będzie do niego woda
strumieniem o stałej prędkości.
Obserwacje wykazują, że gdy poziom wody podnosząc się w naczyniu osiągnie górne zagięcie lewara, nastąpi wypływ wody przez lewar. Przy tym, jeśli
prędkość wypływu wody przez lewar jest większa niż prędkość dopływu wody
z butelki Mariotte’a, to poziom wody opada stopniowo do poziomu otworu
wlotowego rurki lewara. W tym momencie wypływ wody przez lewar ustanie.
Wskutek jednak ciągłego dopływu wody z butli poziom zacznie się znowu podnosić aż do ponownego osiągnięcia górnego zagięcia rurki. Zjawisko to powtarzać się będzie periodycznie, a powierzchnia swobodna wody w naczyniu będzie oscylować między górnym poziomem kolanka lewara a jego otworem wlotowym.

Rys. 4.

Powtarzając eksperyment przy różnych położeniach rurki regulacyjnej w butelce Mariotte’a stwierdzimy, że okres powtarzającego się zjawiska zależy od
wartości h, czyli tym samym od prędkości wody napływającej do dolnego naczynia. Wykreślenie zależności wysokości poziomu cieczy w naczyniu z lewarem od czasu wykazuje, że choć jest to funkcja periodyczna, to jednak odbiega
od typowych funkcji periodycznych, do jakich przywykł uczeń w czasie nauki
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szkolnej. Wykres przedstawia linię łamaną podobną do ostrza piły o niesymetrycznych zębach.
Do takich wniosków prowadzi obserwacja. Postaramy się jednak zjawisko to
wyjaśnić i uzasadnić nieco ściślej. W tym celu posłużymy się schematycznym
rysunkiem naczynia z lewarem (rys. 4).
Załóżmy, że z butelki Mariotte’a wlewa się woda do naszego naczynia przez
rurkę o przekroju S1 z prędkością 1. Na jednostkę czasu dopływa zatem objętość wody równa 1·S1. Obliczymy najpierw czas potrzebny na to, by powierzchnia swobodna wody podniosła się na wysokość K, czyli do poziomu
otworu wlotowego lewara. Czas ten wyniesie:
t 1  KS  KS ,
S 1 2gh
1 S1

(5)

gdzie S jest polem przekroju poprzecznego naczynia. W podobny sposób obliczamy czas podnoszenia się powierzchni swobodnej wody od poziomu otworu
wlotowego do kolanka lewara. Wyniesie on
t 2  kS  kS .
S 1 2gh
1 S1

(6)

Całkowity czas podnoszenia się wody w naczyniu od początku doświadczenia
będzie zatem równy
(7)
t  t 1  t 2  S  K  k .
1 S1
Od tej chwili poziom wody w naczyniu przestaje się podnosić, napełnia się
kolanko, potem prawe ramię lewara i równowaga zostaje zachwiana. Wskutek
ciśnienia hydrostatycznego w prawym ramieniu lewara, wynoszącego lρg, rozpoczyna się wylewanie wody przez lewar z początkową prędkością równą:
v 2  2gl .

(8)

Ściśle biorąc, wzór (8) jest słuszny jedynie „w pierwszej chwili”. Jeżeli poziom w naczyniu zacznie się obniżać, to i ciśnienie hydrostatyczne w dłuższym
ramieniu lewara, wywołujące wylewanie się wody, będzie malało. Wielkość l
występująca we wzorze (8) nie jest przecież długością lewara, ale różnicą poziomów między powierzchnią swobodną wody w naczyniu a dolnym otworem
prawego ramienia lewara. Jeżeli jednak lewe ramię lewara jest znacznie krótsze
od prawego, jak też i jest w istocie, czyli gdy zachodzi warunek:

k

l,

(9)

to możemy zagadnienie uprościć zakładając, że prędkość strumienia wody przelewającej się przez lewar jest stała i wyraża się wzorem (8). Przy takim zaś
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założeniu łatwo obliczyć, jaka objętość wody wypływa w jednostce czasu przez
lewar. Wynosi ona
(10)
2 S 2  S 2 2 gl .
Mogą obecnie zajść trzy możliwości:
1. 1 S1 > 2 S2. Więcej wody dopływa do naczynia niż odpływa przez lewar.
Poziom wody w naczyniu podnosi się dalej, tyle tylko, że wolniej.
2. 1 S1 = 2 S2. Powierzchnia swobodna wody utrzymuje się stale na wysokości kolanka lewara.
3. 1 S1 < 2 S2. Mniej wody dopływa do naczynia niż odpływa przez lewar.
Ten przypadek jest najciekawszy i nim zajmiemy się dokładniej.
Ponieważ więcej wody odpływa przez lewar niż przypływa z butelki Mariotte’a,
zatem poziom wody obniża się aż do otworu wlotowego lewara. Z lewara spływa woda, a zostaje zassane powietrze. Od tego momentu znowu poziom
w naczyniu podnosi się, by po upływie czasu t2 (wzór 6) osiągnąć kolanko lewara. Postaramy się obecnie oszacować czas t3 – obniżania się poziomu wody
w naczyniu wskutek wypływania wody przez lewar. Ponieważ na jednostkę
czasu wpływa objętość 1S1, a odpływa 2S2, zatem na jednostkę czasu ubywa
z naczynia
2 S 2  1 S 1  S 2 2gl  S 1 2gh .
Stąd mamy
kS
.
(11)
t3 
2 g (S 2 l  S 1 h )
Teraz już bardzo łatwo znajdziemy okres T naszych oscylacji korzystając
z wzorów (6) i (11):
T  t2  t3 

kS 
kS
.
S 1 2gh
2 g (S 2 l  S 1 h )

(12)

Część dośw iadczal na
Układy eksperymentalne dostarczone zawodnikom nie były identyczne. Można
jednak przyjąć pewne średnie wartości:
k = 6 cm, l = 30 cm, S1 = 0,3 cm2, S2 = 0,8 cm2, S = 80 cm2, K = 8 cm.
Dla tych przeciętnych wartości i przykładowo wybranego h = 5 cm obliczymy
okres oscylacji T i czas pierwszego napełnienia t1 oraz sporządzimy wykres.
Z wzoru (12) mamy:
T

6  80
6  80
s
s  16,0 s  2,9 s  18,9 s,
0,3 2000  5
2000 (0,8 30  0,3 5 )
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t1 

8  80
s  21,3 s .
0,3 2000  5

Rysunek 5 przedstawia przebieg poszukiwanej zależności. Otrzymany wykres nie odzwierciedla jednak wiernie prawdziwego przebiegu procesu. Jest on
nieco wyidealizowany. W rachunkach naszych poczyniliśmy szereg uproszczeń.
Jednym z nich było przyjęcie, że 2 = const wypływające z założenia (9).
W rzeczywistości prędkość 2 w miarę trwania wypływu wody przez lewar
stopniowo, choć nieznacznie, maleje. Stąd wniosek, że krótsze, opadające odcinki naszej linii łamanej w istocie rzeczy nie są odcinkami prostoliniowymi.
Na rysunku linia kropkowana przedstawia przebieg bardziej zbliżony do prawdziwego.

Rys. 5. Wykres zmian poziomu wody w dolnym naczyniu w zależności od czasu
t1 – czas napełniania naczynia do poziomu otworu wlotowego rurki,
t2 – czas napełniania naczynia do chwili osiągnięcia górnego zagięcia (licząc od chwili osiągnięcia poziomu otworu wlotowego rurki),
t3 – czas wypływu wody z naczynia,
T – okres oscylacji.

W naszym rozumowaniu przyjęliśmy także jeszcze inne uproszczenia. Oto
pominęliśmy szczególnie trudne do ścisłego ujęcia procesy zachodzące w momentach napełniania się lewara, gdy poziom wody podnosi się i dochodzi do
kolanka, oraz gdy opada i osiąga otwór wlotowy lewara. Tym momentom odpowiadają na wykresie punkty załamania. W procesach tych odgrywa rolę cały
szereg czynników, takich jak zwilżanie, napięcie powierzchniowe, kształt menisku, lepkość, kształt kolanka lewara i inne. Te rozmaite czynniki komplikują
przebieg procesów i wywołują miedzy innymi „złagodzenie” ostrych załamań
na wykresie w postaci zaokrągleń, które występują szczególnie wtedy, gdy lewar jest wykonany z nieco grubszej rurki. Uczniowie wykonywali wykres
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w oparciu o dane pomiarowe. Mierzyli oni wysokość poziomu wody w naczyniu w rozmaitych fazach zjawiska za pomocą linijki oraz czas, posługując się
stoperem. Ci z nich, którzy dokonywali pomiarów szczególnie starannie, uzyskali na swych wykresach wspomniane wyżej zaokrąglenia załamań.
Pozostało nam do omówienia, jakie czynniki wpływają na długość okresu,
czy też, inaczej mówiąc, na częstotliwość naszych oscylacji. Na podstawie wzoru (12) stwierdzamy przede wszystkim, że okres jest wprost proporcjonalny do
długości krótkiego ramienia lewara k oraz do przekroju S naczynia. Zależny jest
on jednak i od innych parametrów. Są nimi przekroje rurek S1 i S2, długość l
prawego ramienia lewara i wreszcie „efektywna różnica poziomów” h w butelce
Mariotte’a. Ostatnie cztery wyliczone parametry wpływają jednak na oba
składniki okresu t2 i t3 w różny sposób. Zmiana każdego z nich, prócz wpływu
na okres, daje zmianę stosunku t2/t3, czyli zmienia tym samym kształt naszej
linii łamanej, np. wzrost l nie wpływa na t2, ale za to skraca t3. Podobną własność posiada S2.
Uczniowie mogli eksperymentalnie prześledzić jedynie wpływ h na wartość
okresu. (Inne parametry były narzucone w gotowej konstrukcji urządzenia).
Rola tego parametru jest interesująca. Jego wzrost skraca t2 a wydłuża t3 tak
jednak, że okres oscylacji ulega skróceniu (12). Dla przykładu obliczymy t2, t3
i T dla „efektywnej różnicy poziomów” w butelce Mariotte’a dwa razy większej: h = 10 cm.
t2 

6  80
s  11,3 s,
0,3 2000 10

t3 

6  80
s  3,1s ,
2000 (0,8 30  0,3 10 )

T ≅ 14,4 s.
Widzimy, że t2 zmalało z 16 s na 11,3 s, a t3 wzrosło z 2,9 s do 3,1 s. Natomiast okres uległ skróceniu z 18,9 s na 14,4 s. „Zęby piły” stały się bardziej
symetryczne. Poziom wody w naczyniu w czasie oscylacji podnosi się szybciej,
ale wylew przez lewar odbywa się nieco wolniej.
Zjawisko „oscylacji wodnych” występujących w tym zadaniu jest związane
bardzo bliską analogią z tzw. elektrycznymi drganiami relaksacyjnymi – patrz
np. zadanie doświadczalne III stopnia z VII Olimpiady fizycznej (Olimpiady
fizyczne VII–VIII, PZWS, s. 66–75).
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Zadanie
z egzaminu maturalnego z fizyki 2016
Sławomir Brzezowski

W tegorocznym zestawie maturalnym z fizyki w „nowej” formule (zakres rozszerzony) pojawiło się zadanie nr 3, którego części 3.1 nie dało się rozwiązać.
Zadanie 3*
Jednorodna kulka K1 zaczyna toczyć się bez poślizgu z wysokości 0,2 m po
pochylni 1, a druga taka sama kulka K2 – z tej samej wysokości po pochylni 2,
tak jak pokazano na rysunku. Obie kulki po pewnym czasie docierają do punktu X. Pomijamy straty energii kulek.
Wskazówki:
Moment bezwładności jednorodnej kuli względem osi przechodzącej przez jej
środek wynosi I = 0,4 ⋅m ⋅ R2.
Energia kinetyczna toczącej się kulki jest sumą energii ruchu postępowego
środka masy i energii kinetycznej ruchu obrotowego wokół środka masy.

Zadanie 3.1. (0–1)
Zaznacz właściwe dokończenie zdania wybrane spośród A i B oraz jego
poprawne uzasadnienie wybrane spośród 1.–3.
Czas toczenia się kulki K2 do punktu X jest
czas
1. kulka K2 przebyła dłuższą drogę niż kulka K1.
toczenia
się kulki 2. obie kulki staczały się z tej samej wysokości.
K1, pokulka K2 miała początkowo większe przyspieB. taki sam jak nieważ 3.
szenie niż kulka K1.
A. krótszy niż

*

https://www.cke.edu.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2015/Arkusze_egzamina
cyjne/2016/formula_od_2015/MFA-R1_1P-162.pdf
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Chodziło zatem o porównanie czasów tych dwóch przebiegów. Na ten temat
zaproponowano sześć zdań, spośród których trzeba było wskazać zdanie prawdziwe.
Aby je wybrać należałoby najpierw wykonać odpowiednie obliczenia. Jak
się niżej okaże, bez ich przeprowadzenia i bez znajomości kątów nachylenia
równi (a te nie zostały podane), nie da się wskazać prawdziwego zdania. Zauważmy na marginesie, że zadanie jest nisko punktowane.
Rozwiązanie zadania
Niech równia „1” będzie nachylona pod kątem , równia „2” pod kątem .

1
2




Porównywane czasy oznaczmy odpowiednio tα i tβ. Udowodnimy, że różnica
tych czasów może być dodatnia, zerowa lub ujemna, w zależności od wyboru
obydwu kątów (w zakresie  < , jak sugeruje rysunek z arkusza maturalnego).
Z równi pochyłej nachylonej pod kątem  kula stacza się z przyspieszeniem
kątowym o wartości:



mgr sin
mgr sin
mgr sin 5 g sin



,
7 r
I 0  mr 2 0,4mr 2  mr 2
1,4mr 2

czyli przyspieszenie liniowe kuli wynosi a  5 g sin  .
7
Obliczamy czasy toczenia, osobno dla równi o kącie  i osobno dla równi
o kącie  (z „dobiegiem” poziomym).
Proste rachunki prowadzą do wyników:

t 

t 

1
sin 

2h  1 14h
5 g sin  5 g
7

14h   ctg  ctg  7h .
1
sin  5 g
10 g
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Obliczamy różnicę:
t   t 

14 h   ctg  ctg  7 h  1
14 h  
1
sin  5 g
10 g sin  5 g

7 h  2  2  cos  cos   
10 g  sin  sin  sin  sin  
 2  sin   sin    sin  cos  cos  sin  
 7h 

10 g 
sin  sin 






7 h  2  sin   sin    sin      

10 g 
sin  sin 


O znaku tego wyrażenia decyduje znak licznika. Numeryczne wyznaczenie
przebiegu funkcji
f ( x )  2 sin  sin x   sin  x    dla przykładowego kąta   π i przedziału
4
π
π
x  , dają wynik:
4 2
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Zatem w poszukiwanym przedziale kąta  badana różnica bywa dodatnia, zerowa i ujemna. Określenie jej znaku nie jest więc możliwe bez znajomości kątów  i .
Zważywszy niską punktację tego zadania, oczekiwano, że zdający będą mogli udzielić odpowiedzi bez przeprowadzania rachunków. Formalnie rzecz biorąc, żadne z sześciu zdań, które można zbudować na podstawie tabeli z tematu
zadania nie jest prawdziwe, chociaż na przykład zdania A-3 i B-3 bywają prawdziwe przy odpowiednim wyborze kątów.
Postawmy się w roli zdającego. Po namyśle zrozumiał, że w kreowaniu czasu staczania się z równi „2”, współzawodniczą dwa przeciwstawne czynniki:
większe przyspieszenie (czyli większa szybkość średnia) i wydłużenie drogi.
Zdający nie wiedział, który z tych czynników przeważy i bez przeprowadzenia
rachunków nie miał możliwości tego sprawdzić. Dlatego odpowiedzi A i B były
dla niego w równym stopniu dopuszczalne.
Próbował więc eliminować:
Możliwość A-1 powinien był odrzucić od razu.
Możliwość A-2 – dlaczego nie? Przecież gdyby kule staczały się z różnych
wysokości, na przykład kula „2” z większej, to miałaby dalej do celu i to by
wydłużyło czas jej toczenia się. Może dopiero jednakowa wysokość daje
t   t  ? Skąd uczeń miał wiedzieć, że jest inaczej?
Możliwość A-3 (Centralna Komisja Egzaminacyjna to właśnie zdanie uznała
za jedyne prawdziwe). Ew. do przyjęcia dla ucznia. Na równi „2” mamy zwiększoną szybkość, więc być może poziomy fragment toru nie jest tak bardzo wydłużony, żeby to zniwelować. Być może.
Możliwość B-1. Czemu nie? Przy zwiększonej szybkości wydłużenie drogi
może akurat skasować wpływ szybkości. I tak rzeczywiście może się stać przy
odpowiednio dobranych kątach  i , jak to wyżej pokazaliśmy.
Możliwość B-2. Podobnie, jak A-2, czyli skąd uczeń miał wiedzieć, że
zrównanie wysokości nie skutkuje jednakowymi czasami staczania się? Może
tylko dla jednakowych wysokości te czasy są jednakowe?
Możliwość B-3. Dokładnie, jak A-3. Zwiększona szybkość kasowałaby
w tym przypadku wpływ wydłużonej drogi, wiec i tak mogło się stać (i tak się
rzeczywiście może stać dla właściwie dobranego kąta ).
Zadanie 3.1 jest głęboko wadliwe i powinno było być wyłączone z oceniania.
Problem został zgłoszony do CKE, która jednak utrzymuje, że w zadaniu
wszystko jest w porządku.

FOTON 133, Lato 2016

61

5 medali Kwarków
na ICYS 2016 w Rumunii
Urszula Woźnikowska-Bezak

Reprezentacja Polski na ICYS 2016
Od lewej: Emilia Pasamonik, Aleksandra Gołębiowska, Przemysław Słota, Igor Wasilewski,
Karol Białas, Dominik Romanów, Urszula Woźnikowska-Bezak, Maciej Kolwas i Dawid Lipski

Grupa Twórcza Quark rozwija zainteresowania i stymuluje uzdolnienia,
chcąc zainteresować młodzież fizyką. W tym roku zespół obchodzi 40-lecie.
Autorka i pomysłodawczyni grupy, fizyk Urszula Woźnikowska-Bezak, z wielką radością informuje o zdobytych podczas ICYS 2016 pięciu medalach na
Międzynarodowej Konferencji Młodych Naukowców ICYS 2016, która odbyła
się w Cluj-Napoca w Rumunii w dniach 16–23 kwietnia 2016 roku.
W Konferencji ICYS 2016 wzięło udział łącznie ponad 220 uczestników,
opiekunów i obserwatorów z 27 państw. Byli to młodzi pasjonaci nauki z Holandii, Niemiec, Czech, Białorusi, Litwy, Ukrainy, Indonezji, Rumunii, Tajlandii, Węgier, Malezji, Indii, Gruzji, Serbii, Iranu, Rosji, Turcji, Chorwacji, Macedonii, Grecji, Brazylii, Singapuru i Polski. Obecni byli obserwatorzy ze Sri
Lanki, Francji, Bułgarii i Ghany. Jury stanowili naukowcy i nauczyciele –
przedstawiciele różnych państw.
Zawody odbywały się w języku angielskim w pięciu kategoriach: Fizyka,
Fizyka a Ekologia, Fizyka Inżynieryjna, Informatyka oraz Matematyka. Podczas odrębnej konkurencji, jaką była sesja plakatowa, oceniano postery przygotowane przez uczestników ICYS 2016.
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Członkowie Grupy Quark zdobyli: złoty medal – kategoria Fizyka – Karol
Białas – II Liceum Ogólnokształcące w Dąbrowie Górniczej – za pracę Kołowo
pobudzane wahadło, srebrny medal – kategoria Fizyka – Przemysław Słota –
I Liceum Ogólnokształcące w Bytomiu – za pracę Metoda Van der Pauwa, dwa
srebrne medale – kategoria Fizyka a Ekologia: Aleksandra Gołębiowska –
I Liceum Ogólnokształcące w Dąbrowie Górniczej – za pracę Czujniki światłowodowe i fotoakustyczne w monitoringu środowiska i Igor Wasilewski –
I Liceum Ogólnokształcące w Katowicach – za pracę Jak żonglowanie wpływa
na wydajność pamięci krótkotrwałej?, brązowy medal – kategoria Fizyka
a Ekologia – Dominik Romanów – Liceum Ogólnokształcące w Knurowie – za
pracę Urządzenie, które w oparciu o efekt piezoelektryczny wytwarza energię
elektryczną z hałasu.
Wszyscy uczestnicy są laureatami Ogólnopolskiej Konferencji Młodych Naukowców – zawodów w języku polskim i angielskim organizowanych przez
Pracownię Fizyki Pałacu Młodzieży w Katowicach.
Karol Białas – Kołowo pobudzane wahadło – model wahadła składa się z ciężarka
zawieszonego na nierozciągliwym sznurku, który przyczepiono do dysku wprawianego w ruch obrotowy poprzez silnik
na prąd stały. Przy odpowiednio dużej
częstości napędzania sznurek zamiast
skierować się na zewnątrz, zwrócony jest
do wewnątrz. Ciężarek może wtedy nakreślać okręgi o promieniu mniejszym niż odległość punktu zaczepienia nici od osi
obrotu. Wraz ze wzrostem częstości pobudzania promienie tych okręgów maleją, aż w końcu wydaje się, że ciężarek spoczywa. Zjawisko to można wyjaśnić
pojęciem rezonansu – pobudzanie oscylatora jednowymiarowego częstością
dużo większą od jego naturalnej częstości daje ten sam efekt.
Igor Wasilewski – Jak żonglowanie wpływa na wydajność pamięci krótkotrwałej? – w swoim projekcie badał, czy żonglowanie pozytywnie wpływa na
wydajność pamięci krótkotrwałej. Cały projekt był nie lada wyzwaniem, ponieważ trzeba było odpowiednio zaprojektować test, zebrać grupę ochotników,
a potem przekonać nauczycieli, że nie zabiera się z lekcji połowy klasy bez
powodu: „To wszystko dla dobra nauki!”.
Przemysław Słota – Metoda Van der Pauwa – zaprezentował projekt o wykorzystaniu znanej metody pomiaru własności elektrycznych próbki – tzw. metody Van der Pauwa. Metoda ta sprawdza się w warunkach laboratoryjnych, jednak ma znaczącą wadę utrudniającą jej stosowanie z powodów technicznych.
Badana próbka nie może posiadać otworów. Głównym zagadnieniem tej pracy
była próba uniezależnienia wyników metody (poprzez wprowadzenie współ-
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czynników poprawkowych zależnych od wzajemnych wymiarów otworu
i próbki) od wymiarów otworu.
Aleksandra Gołębiowska – Czujniki światłowodowe i fotoakustyczne w monitoringu środowiska – celem projektu było zbudowanie własnego czujnika, który badałby wybrany parametr środowiska, a dokładnie pH wody pitnej. Działanie urządzenia opierało się na przepuszczeniu światła z diody LED przez próbkę badanej wody. W celu sprawdzenia sprawności urządzenia uczestniczka
wykonała 6 próbek kalibracyjnych o różnym pH. Próbki wybrane do konkretnych pomiarów pochodziły z różnych miejscowości należących do dwóch województw: śląskiego i małopolskiego. W celu przetworzenia i analizy danych
pomiarowych napisała ona program w języku C++. Ostatecznie jej odczyty
pokryły się z odczytami profesjonalnego pH-metru oraz z odczytami instytucji
zajmujących się monitoringiem środowiska, a błąd pomiarowy urządzenia oscylował w granicach 0,1 pH.
Dominik Romanów – skonstruował Urządzenie, które w oparciu o efekt piezoelektryczny wytwarza energię elektryczną z hałasu.
Finalistą w kategorii Fizyka został również Dawid Lipski – IV Liceum Ogólnokształcące w Gliwicach – za pracę Doświadczenie Heinricha Rubensa
w modelu 3D, który wykonał doświadczenie Rubensa polegające na badaniu
rozchodzenia się fal akustycznych w gazie propan-butan w prostopadłościanie.
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KOMUNIKAT
GIREP 2016 w Krakowie
Przypominamy, że dniach 30.08–3.09.2016 roku
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego będzie gospodarzem Seminarium GIREP 2016 na terenie
nowego budynku na III Kampusie UJ.
Seminarium organizowane jest we współpracy
z międzynarodową organizacją GIREP (Groupe
International de Recherche sur l’Enseignement de la Physique), działającą na
polu badań w dziedzinie dydaktyki fizyki już od 50 lat. GIREP zrzesza kilkuset
członków zarówno z Europy, jak i z Azji, Ameryki Północnej (głównie ze Stanów Zjednoczonych) oraz Ameryki Południowej. Seminaria i konferencje GIREP odbywają się naprzemiennie, gromadząc co roku od 100 do 400 osób. Celem Seminarium jest wymiana doświadczeń w zakresie nauczania fizyki,
kształcenia nauczycieli fizyki, popularyzacji fizyki oraz badań prowadzonych
na polu dydaktyki fizyki.
Tegoroczne Seminarium pt. „Projekty służące poprawie nauczania i uczenia
się fizyki zogniskowane na pracy w laboratorium i oparte na badaniach dydaktycznych” zostało zorganizowane w celu wymiany wyników najnowszych badań i doświadczeń w tym zakresie oraz przeprowadzenia pogłębionej dyskusji
nad możliwościami rozwoju dydaktyki fizyki na wszystkich poziomach kształcenia – od szkoły podstawowej (gdzie elementy fizyki zawarte są w programie
przedmiotu przyroda) aż po studia II stopnia, z ich laboratoriami specjalistycznymi. Panele dyskusyjne będą się toczyć wokół laboratoriów doświadczalnych,
laboratoriów z wykorzystaniem multimediów, metod oceniania uczniów i studentów podczas ich pracy doświadczalnej, a także pomysłów na proste, poglądowe doświadczenia, które można wykorzystać na każdym etapie kształcenia
w celu wzbudzenia zainteresowania uczniów i studentów, rozwoju ich intuicji
fizycznej oraz zobrazowania praw fizycznych bez zaangażowania dużych nakładów pieniężnych. Rezultatem Seminarium będą, jak to jest w zwyczaju konferencji GIREP, dwie publikacje artykułów pokonferencyjnych – jedna w wersji
papierowej, zawierająca najlepsze artykuły, a druga – w wersji elektronicznej.
Do wygłoszenia wykładów plenarnych zostało zaproszonych sześcioro wybitnych naukowców z dydaktyki fizyki z całej Europy. Łącznie spodziewanych
jest ok. 130 uczestników, prezentujących wyniki swoich prac w formie krótkich
wystąpień ustnych lub podczas interaktywnych sesji plakatowych.
Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej:
www.girep2016.confer.uj.edu.pl
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