Jean Bernard Léon Foucault (1819–1868)

Jean Bernard Léon Foucault – francuski fizyk i astronom, odkrywca prądów wirowych. Dokonał
jednego z pierwszych pomiarów prędkości światła w powietrzu i w wodzie; zbudował pryzmat
polaryzacyjny, fotometr i żyroskop (źródło: Wikipedia)

Słynny eksperyment J.B.L. Foucaulta przeprowadzony w 1851 roku w Panteonie w Paryżu, pokazujący w spektakularny sposób ruch obrotowy Ziemi
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Nauki Przyrodnicze na Scenie

Udział w Festiwalu „Nauki Przyrodnicze na Scenie”, odbywającym się po raz
siódmy w Poznaniu, to spora dawka optymizmu. Ogromnie cieszy, że Festiwal,
zainicjowany kiedyś przez profesora Wojciecha Nawrocika, trwa i znalazł kontynuatorów – fakt obecnie nietrywialny, ale co najważniejsze, że w Festiwalu
licznie bierze udział młodzież ze swoimi nauczycielami. Chciałoby się optymistycznie patrzeć w przyszłość kraju i fizyki w Polsce. Nieodparcie jednak nasuwa się wrażenie, jakbyśmy żyli w dwóch różnych rzeczywistościach. Z jednej
strony uzdolniona i pracowita, dobrze wychowana młodzież, a z drugiej rzesza
półanalfabetów, z których część, niestety, dociera na studia. To, co jest niepokojące to fakt, iż ci niedouczeni ludzie, nie mający pojęcia, czym jest nauka, są
aroganccy i wypowiadają się, i co gorsza decydują, o przyszłości nauki. Prognozy dotyczące nauczania fizyki brzmią kiepsko. Nie trudno przewidzieć
skutki kolejnej nieprzemyślanej, przeprowadzonej na łapu-capu reformy. Żadne
pięknie brzmiące frazesy nie przysłonią destrukcyjnych faktów.
Entuzjastom nauczania gorąco polecam materiały (dostępne w internecie)
z festiwalu w Poznaniu, jak i materiały z konferencji GIREP 2016, która odbyła
się niedawno w Krakowie. Zademonstrowano cały szereg prostych i pouczających doświadczeń i pokazów. Aby je powszechnie i mądrze wykorzystywać,
nauczyciele powinni mieć w czasie studiów i po studiach obowiązek uczestnictwa w stosownych warsztatach.
Zachęcamy do lektury Fotonu, jak i stowarzyszonego z nim Neutrina.
W związku z początkiem roku szkolnego, zeszyt jest bardziej dydaktyczny.
W nim między innymi zarówno analiza zadania olimpijskiego o napięciu powierzchniowym, czy propozycja silnika magnetycznego, jak i omówienie osiągnięć dydaktyki fizyki w ostatnim 50-leciu.
Z nowości w fizyce znajdziecie Państwo artykuł o badaniu struktur atomowych za pomocą promieniowania synchrotronowego. Kolejny artykuł odkrywa
tajniki funkcjonowania wahadła Foucaulta.
Z.G-M
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Wahadło Foucaulta – tajniki działania
Wojciech Winiarczyk
Instytut Fizyki UJ

Wstęp
Gdyby zaproponowano ułożenie listy najprostszych doświadczeń fizycznych,
pewnym kandydatem do czołówki, może nawet doświadczeniem nr 1, byłoby to
przedstawione na rys. 1: ciężarek zawieszony na nitce lub druciku, mogący się
wahać. Przede wszystkim będzie można zaobserwować zmniejszanie się amplitudy wahań. Jeżeli wahadło nie zatrzyma się w ciągu kilkudziesięciu minut,
możemy się spodziewać, że płaszczyzna wahań będzie się obracać w lewo
z prędkością kątową, która dla Krakowa wynosi 11,5°/h.

a)

b)

Rys. 1. Schemat prostego doświadczenia z wahadłem (opis w tekście)

Rezultat takiego doświadczenia może jednak być dla nas zaskakujący. Po
pewnym czasie ciężarek przestaje poruszać się w płaszczyźnie, a zaczyna ruch
po elipsie, która precesuje. Powstawanie takich elips i ich precesja powodują, że
obserwacja efektu Foucaulta jest bardzo utrudniona. Opiszmy to doświadczenie
dokładniej. Weźmy drucik, np. stalowy o średnicy ϕ = 0,3 mm, długości l = 1 m
i ciężarek o masie m = 1 kg. Zawieśmy ciężarek tak, by mógł się swobodnie
przemieszczać w ruchu wahadłowym. Do ciężarka dobrze jest zamocować ostro
zakończony wskaźnik, a pod nim umieścić kartkę papieru z narysowaną linią
prostą. Wychylamy ciężarek o ok. 10 cm i obserwujemy wahania. Kartkę papieru ustawiamy tak, by koniec wskaźnika przesuwał się wzdłuż narysowanej na
niej linii. Po kilku minutach obserwacji widzimy, że amplituda zmalała; wskaźnik cały czas przesuwa się wzdłuż narysowanej prostej. Jednak po 15 minutach
koniec wskaźnika zaczyna kreślić wąską elipsę. Później obserwujemy jak elipsa
staje się szersza i zaczyna precesować. Kierunek precesji określamy umieszczając pod wahadłem zegarek i ustalając, czy ruch odbywa się zgodnie z kierun-
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kiem ruchu wskazówek zegara, czy w kierunku przeciwnym; w skrócie zgodnie
z zegarem lub przeciwnie. Kierunek obserwowanej przez nas precesji jest na
ogół dla danego wahadła stały. Jeżeli weźmiemy inne wahadło, może on ulec
zmianie. Zdarza się, że elipsa powstaje, ale nie precesuje. Zdarza się też, że
elipsa przechodzi w koło.
Jeżeli podejrzewamy, że wahadło zostało „źle uruchomione”, możemy zastosować sposób jak na rys. 1b. Podobnie jak Foucault, mocujemy wychylony
ciężarek nitką do stabilnego przedmiotu, odczekujemy, aby ustały wszelkie
ruchy ciężarka i przepalamy nitkę. Ciężarek zaczyna poruszać się stabilnym
ruchem. Po pewnym czasie elipsa jednak i tym razem powstaje. Można zmienić
drut na inny, o innej średnicy, zastosować, zamiast drutu, nić ze sztucznego
tworzywa, zmienić rodzaj zawieszenia, np. na zawieszenie typu Cardana.
Wcześniej czy później obserwujemy pojawianie się elipsy. Jeżeli wykonamy
tych prób kilkadziesiąt lub nawet więcej, może się zdarzyć, że przy pewnej
kombinacji parametrów opisujących wahadło, elipsa nie powstanie i obserwujemy efekt Foucaulta: płaszczyzna wahań obraca się zgodnie z zegarem, z prędkością 11,5°/h. Przypuszczamy, że w przestrzeni parametrów wahadła znaleźliśmy „wyspę Foucaulta”. Następna próba pozbawia nas złudzeń. Elipsa pojawia
się znowu. Powstawanie tych elips jest związane z różnymi asymetriami występującymi w układzie (asymetrie: struktury drutu, zawieszenia wahadła, jednorodności masy ciężarka). Ich powstawania nie unikniemy. Zrozumienie, od
czego zależą kierunek i prędkości kątowe precesji tych elips, ma przy budowie
wahadeł Foucaulta podstawowe znaczenie.
Pierwsze doświadczenie demonstrujące obrót dobowy Ziemi. Paryż rok 1851
Biografia Léona Foucaulta, z uwzględnieniem szerokiego tła historycznego epoki, została przedstawiona w interesującej książce Amira D. Aczela Wahadło.
Léon Foucault i tryumf nauki [1]. Pomijając historię walki, jaką musiał stoczyć
Foucault w staraniach o uznanie dla swoich prac ze strony społeczności akademickiej, przystąpmy do omówienia jego pracy dotyczącej wahadła. Zanim to
zrobimy przedstawimy genezę pomysłu tego doświadczenia. Pochodzi ona
z obserwacji pręta żelaznego zamocowanego poziomo w uchwycie tokarki
i drgającego w pewnej płaszczyźnie. Intuicja podpowiada nam, że w przypadku
powolnego obrotu uchwytu, płaszczyzna drgań też będzie się obracać. Jednakże
przy obrocie uchwytu płaszczyzna ta nie ulega zmianie. Nasunęło to Foucaultowi
myśl o rozważeniu zachowania się wahadła na biegunie Ziemi. Od opisu takiego
właśnie doświadczenia myślowego rozpoczyna on swoją pracę, przedstawioną na
posiedzeniu Paryskiej Akademii Nauk 3 lutego 1851 roku [2]. Jest to praca doświadczalna, której główne punkty przestawiamy poniżej. Po wyjaśnieniu, że na
północnym biegunie Ziemi obserwuje się pełny obrót płaszczyzny wahań
w czasie 24 godzin, zgodnie z zegarem, Foucault stwierdza, że dla innych szerokości geograficznych obrót płaszczyzny wahań wahadła odbywa się z częstością
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kołową ω = ωe sinφ, gdzie ωe odnosi się do obrotu dobowego Ziemi, a φ jest szerokością geograficzną miejsca, w którym zawieszone jest wahadło. Wzór ten
podany jest bez dowodu, ale wyjaśniono, że można go wyprowadzić stosując
„metodę zarówno analizy, jak i metodę mechaniki i geometrii”.
Doświadczenie wykonane w Paryżu, Foucault przeprowadził w piwnicy domu, w którym mieszkał. Wahadło miało długość 2 m, ciężarek masę m = 5 kg,
stalowy drut średnicę 1 mm. Obserwacje efektu obrotu płaszczyzny wahań
przeprowadzono w ciągu pół godziny, ale szczegółowo opisano doświadczenie
przeprowadzone w ciągu 1 minuty. Eksperyment został powtórzony w Auli
Południka Obserwatorium Paryskiego z wahadłem o długości 11 m. W zakończeniu wspomniano o zgodności dokonanych obserwacji z wynikami memoriału Poissona, w którym zajmował się on torami pocisków artyleryjskich.
Trzy problemy wymienione w powyższej pracy Foucaulta będą przedmiotem rozważań zawartych w dalszych częściach tego artykułu:
24h
− wyprowadzenie wzoru T 
,
sin
− wyjaśnienie, dlaczego Foucault skupił się na opisie eksperymentu wykonywanego w ciągu 1 minuty,
− dlaczego eksperyment łatwiej wykonać używając długich i ciężkich wahadeł.
24h
Pełny obrót płaszczyzny wahadła Foucaulta następuje w czasie T 
sin
Rozpatrzmy, za Sommerfeldem [3], ruch wahadła w układzie nieinercjalnym
xyz, związanym z obracającą się Ziemią (rys. 2a). Początek układu znajduje się
w punkcie 0, którego szerokość geograficzna jest φ. Oś 0z skierowana jest
wzdłuż kierunku lokalnego pionu, oś 0x stycznie do południka w kierunku na
południe, a oś 0y na wschód. Wahadło ma długość l, ciężarek masę m. Aby
zbadać ruch tego wahadła możemy skorzystać z równań Lagrange’a pierwszego
rodzaju, które zapisane z uwzględnieniem więzów, w nieinercjalnym układzie
xyz mają postać
m  a  2 

  mgef  0 grad f  x, y, z ,

f  x, y, z   x 2  y 2  z 2  l 2  0,

gdzie a – przyspieszenie,  – prędkość mierzone są w układzie nieinercjalnym
xyz, λ0 jest mnożnikiem Lagrange’a, a gef jest efektywnym przyspieszeniem
ziemskim (jego kierunek pokrywa się z kierunkiem osi 0z). Równanie to po
rozpisaniu na składowe w układzie xyz przyjmuje postać

x  2 u y   x
y  2 ux  2uz   y

z  g ef  2u y   z
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g ef
,
l

u  e sin .

Rozpatrując małe wychylenia (x, y
l) przyjmujemy z  l oraz pomijając
z i z jako małe wyższych rzędów, otrzymujemy

x  2 u y  02 x  0

y  2 u x  02 y  0 ,
gdzie 02  g ef / l .
Równania te można połączyć mnożąc drugie przez jednostkę urojoną i, dodając stronami do pierwszego i wprowadzając nową zmienną s = x + i y

s  2ius  02 s  0
Równanie to rozwiązuje się standardowo

s  A1 ei  t  A2 ei  t ,
1

2

gdzie 1  (u 2  02 )1/2  u,
Dla u

2  (u 2  02 )1/2  u.

0 1   2  0

Przyjmując, że w chwili t = 0

x  a, y  0, x  0, y  0 otrzymujemy

s  a0eiut sin0t

a)

b)

Rys. 2. a) Wybór nieinercjalnego układu xyz sztywno związanego z obracającą się Ziemią,
b) Tor przebiegany na płaszczyźnie x0y przez wskaźnik wahadła
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Miejsca zerowe tej funkcji określają chwile, w których wahadło ma zerową
prędkość. Rzut toru na płaszczyznę x0y pokazany jest na rys. 2b. Rozpoczynając ruch z punktu A, wahadło po czasie T0 = 2π/ω0 znajdzie się w punkcie B,
a kąt   uT0  e T0 sin . Obrót Ziemi wokół własnej osi następuje w czasie
jednej doby gwiazdowej (86 146 s). Łatwo stąd obliczyć, że płaszczyzna wahadła dokona pełnego obrotu w czasie 86 146 s/sinφ. Przybliżając czas doby
gwiazdowej przez 24 h otrzymujemy ostateczny czas obrotu płaszczyzny wahadła Foucaulta w postaci: 24 h/sinφ.
Wahadło sferyczne; precesja jego toru
Rozważmy teraz ruch wahadła zawieszonego w początku inercjalnego układu
xyz, którego oś 0z jest skierowana pionowo w dół. Będziemy wybierać warunki
początkowe tak, aby wahania nie ograniczały się do jednej płaszczyzny. Ruch
będziemy opisywać, jak wyżej, za pomocą równań Lagrange’a pierwszego rodzaju, które po rozpisaniu na składowe w układzie inercjalnym xyz i dołączeniu
równania więzów przyjmują postać

mx   x
my   y

mz mg   z

x2  y2  z2  l 2  0
Korzystając z równania więzów, można z równania trzeciego obliczyć λ jako
funkcję x i y, i po jej wstawieniu do dwu pierwszych równań otrzymujemy





( xx  yy)
 x2  x 2  y 2   x4
0
l
l 1 d 2 2
l
oraz analogiczne równanie dla y. W równaniach tych d 2 = x2 + y2, l – długość
wahadła, g – przyspieszenie ziemskie, 02  g l . Są to równania dokładne. Jeżeli ograniczymy się do badania małych wychyleń, to w pierwszym rzędzie przybliżeń przyjmują one formę
x  02 x 1  d

1/2

2

l2

2



x  02 x  0
y  02 y  0
Rozwiązanie ich można przedstawić w postaci

x  a cos(0 t  1)

y  b sin(0 t   2 )
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Dla δ1 = δ2 = 0, rozwiązanie przedstawia nieprecesującą elipsę o osiach a, b,
skierowanych wzdłuż osi 0x i 0y.
Jeżeli w przybliżeniach stosowanych do układu równań dokładnych zostawimy wyrazy kubiczne, otrzymamy
x  02 x  1 02 x2 ( x 2  y 2 )  x2 ( x 2  y 2 )  0
2 l
l
oraz analogiczne równanie dla y [4].
Rozwiązania tego układu równań poszukuje się w formie precesującej elipsy. W tym celu przechodzi się do układu obracającego się wokół osi 0z z częstością Ω i pokazuje, że dla   3 0 ab
ruch jest rzeczywiście eliptyczny. Kie8 l2
runek precesji elipsy jest zgodny z kierunkiem ruchu po elipsie (rys. 3). Wielkości półosi a i b zależą od wybrania warunków początkowych. Zobrazujmy
powyższe wzory kilkoma danymi liczbowymi. Częstość Foucaulta ω dla Krakowa (φ = 50°) wynosi 5,6·10–5 1/s. Dla wahadła o długości l = 1 m, a = 10 cm,
b = 1 mm wartość Ω jest 6,4·10–5 1/s, a dla wahadła l = 50 m, a = 1,5 m,
b = 0,15 m, Ω = 1,5·10–5 1/s. Wynika z tych przykładów, że nawet dla długich
wahadeł należy się liczyć z częstościami precesji porównywalnymi z częstościami Foucaulta.

Rys. 3. Precesja wahadła sferycznego

Ruch wahadła sferycznego przy wykorzystaniu współrzędnych sferycznych
opisany jest np. w [5].
Czy można stosować wyniki uzyskane dla wahadła sferycznego w układzie
inercjalnym dla rozważań związanych z wahadłem Foucaulta? Jest to procedura
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uświęcona tradycją. Opisowi wahadła sferycznego umieszczonego w układzie
rotującym poświęcona jest praca [6].
Z przedstawionych powyżej rozwiązań wynika, że nie mogąc uniknąć powstawania elips możemy wybrać jedną z dwu metod ograniczenia ich wpływu
na obserwację efektu Foucaulta. Możemy obserwować ten efekt w czasie tuż po
uruchomieniu wahadła, kiedy elipsa jest jeszcze bardzo mała, tak jak zrobił to
Foucault w swojej pracy z roku 1851. Możemy też do demonstracji efektu używać wahadeł długich, dla których Ω jest małe, tak jak zrobił to Foucault w swoich kolejnych pracach dotyczących jego wahadła.
Geografia wahadeł Foucaulta
Na świecie znajduje się ponad 300 dużych wahadeł Foucaulta. Ich rozkład na
poszczególne kontynenty przedstawia poniższe zestawienie.
Afryka
Ameryka Północna
Ameryka Środkowa i Południowa
Antarktyda
Azja
Europa

6
161
8
1
26
108

Niekwestionowanym liderem wśród poszczególnych krajów są Stany Zjednoczone posiadające 147 wahadeł. Najszybsze wahadło znajduje się na biegunie
południowym w stacji badawczej Amundsen-Scott.
Oprócz wymienionych powyżej, w każdym kraju znajduje się bliżej nieokreślona liczba wahadeł pokazywanych podczas wykładów w salach uniwersyteckich i w szkołach średnich.
Pierścień Charrona
Wahadła, o których była mowa powyżej, są duże. Mają długości od dziesięciu
do kilkudziesięciu metrów. To, chyba najsłynniejsze, w paryskim Panteonie, ma
długość 67 m. Masy tych wahadeł wynoszą zwykle kilkadziesiąt kilogramów,
ale najcięższe mają prawie tonę. Tak duża masa gwarantuje powolne zmniejszanie się amplitudy wahań, która nawet po kilku godzinach demonstracji pozostaje znaczna. Ich długość powoduje, że prędkość precesji elipsy, która zawsze
się pojawi, jest niewielka.
W pracy opublikowanej w 1931 roku Charron pokazał, jak prosto można
rozwiązać problem zmniejszania się amplitudy wahań i powstawania elips [7].
Na rys. 4a przedstawiono zaproponowaną przez niego konstrukcję. Do wahadła
dodano płytkę z wyciętym w niej otworem, przez który przechodzi centralnie
drut. Płytka umieszczona jest blisko punktu zawieszenia wahadła. W skrajnym
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wychyleniu drut dotyka krawędzi otworu, co pozwala uzyskać impuls uruchamiający elektromagnes. Ciężarek wahadła wykonany z miękkiego żelaza jest
wtedy przyciągany do centrum i wahania są podtrzymywane. Okazało się także,
iż otwór wykonany w formie pierścienia zapobiega powstawaniu elips. Schematycznie zostało to przedstawione na rys. 4b.

a)

b)

Rys. 4. a) Wahadło Charrona: pCh – pierścień Charrona, cm – ciężarek z miękkiego żelaza,
em – elektromagnes; b) Tor drutu w płaszczyźnie pierścienia Charrona

W chwili, gdy poruszający się po elipsie drut dotyka krawędzi otworu, jego
prędkość skierowana stycznie do krawędzi jest znacznie zmniejszana wskutek
tarcia drutu o krawędź. Po kilku takich zetknięciach, wahadło przestaje poruszać
się po elipsie. Tego typu rozwiązanie stosowane jest w wielu wahadłach, niekoniecznie krótkich, np. w wahadle znajdującym się w budynku ONZ w Nowym
Yorku. W wahadle tym pierścień Charrona ukryto w konstrukcji zawieszenia
i dlatego jest niewidoczny, natomiast widać go doskonale w wahadle znajdującym się w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.
Wahadło Foucault-Foucault
Tak można nazwać wahadło, które zostało zbudowane w Brown Boveri Research Center w Baden, w Szwajcarii [8]. Szkic jego budowy został przedstawiony na rys. 5. Pierścień Charrona zastąpiono miedzianą płytką w formie szerokiego pierścienia o promieniu wewnętrznym nieco mniejszym niż amplituda
wahań ciężarka. Na spodzie ciężarka znajduje się magnes stały w formie krótkiego pręta, który przesuwając się nad centralnie umieszczoną cewką detekcyjną daje impuls elektryczny uruchamiający system elektroniczny. System ten
służy do zasilania elektromagnesu podtrzymującego wahania, do zasilania dodatkowych cewek (nie zaznaczonych na rysunku) stabilizujących wielkość amplitudy wahań oraz do automatycznego pomiaru częstości efektu Foucaulta.
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Magnes ciężarka wahadła przesuwając się nad miedzianym pierścieniem powoduje powstanie w nim prądów wirowych (prądów Foucaulta). Pierścień miedziany działa więc podobnie jak pierścień Charrona, ale bez kontaktu mechanicznego.

a)

b)

Rys. 5. a) Wahadło Foucault-Foucault: pCu – pierścień z miedzi, cd – cewka detekcji sygnału,
m – magnes stały w formie krótkiego walca, em – cewka elektromagnesu służąca do podtrzymywania drgań; b) Wykres przedstawiający odchylenia częstości zmierzonych od teoretycznych
częstości Foucaulta, uzyskany w sekwencji kolejnych pomiarów trwających około półtora roku.
Każdy punkt jest średnią, z zaznaczonym odchyleniem standardowym, z dziesięciu kolejnych
pełnych rotacji [8].

Omawiana praca jest chyba jedyną pracą, w której można znaleźć wyniki
pomiarów częstości efektu Foucaulta obejmujące dłuższy okres czasu: 18 miesięcy. Uzyskana w całym tym okresie dokładność pomiarów nie przekracza
6–7%; lepszą (1%) uzyskano dla wybranych miesięcy. Wydaje się, że są to
najdokładniejsze pomiary efektu Foucaulta, jakie istnieją.
Krótkie wahadła Foucaulta
Osobną grupę stanowią wahadła krótkie o długościach poniżej 1 m. Istnieje
kilka prac opisujących ich budowę [9, 10]. Wahadło przedstawione w [10] ma
długość 70 cm i ciężarek o masie 5 kg. Nazwane jest wahadłem ściennym, bo
jak zegar ścienny wisi na ścianie. W pracy tej zwrócono szczególną uwagę na
wszystkie czynniki mające wpływ na powstawanie elips. W następnej wersji tej
konstrukcji zastosowano zupełnie inne podejście do problemu precesujących
elips [11]. Schemat wahadła został przedstawiony na rys. 6. Cewka detekcji
przejścia magnesu ciężarka przez centrum i cewka elektromagnesu są podobne
jak w pracy [8]. Pierścień Charrona znajduje się w dolnej części wahadła.
Przyjmuje się, że jego działanie ogranicza, ale nie zapobiega całkowicie po-
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wstawaniu elips. Pogodziwszy się z ich istnieniem, zaproponowano sposób
zlikwidowania ich precesji. Zauważono, że można to osiągnąć przez umieszczenie w pozycji jak na rys. 6 dodatkowego magnesu dm zwróconego w stronę
magnesu wahadła tak, by magnesy te się odpychały. Zmieniając odległość między tymi magnesami można zatrzymać precesję elips. Przeprowadzone w ciągu
kilku tygodni pomiary częstości efektu miały dokładność 2%.

Rys. 6. Schemat wahadła opisanego w pracy [11]: pCh – pierścień Charrona, m – magnes stały,
dm – dodatkowy magnes stały, cd – cewka detekcji, em – cewka elektromagnesu

Opis teoretyczny wahadła sferycznego poddanego działaniu pola magnetycznego przedstawiono w pracy [12], w której do rozwiązania odpowiedniego
równania Hamiltona-Jacobiego użyto techniki zmiennych działania i zmiennych
kątowych.
Uwagi końcowe
Wahadło Foucaulta jest jednym z najbardziej spektakularnych widowisk, jakie
fizyka może przedstawić społeczeństwu. Duża, majestatycznie płynąca
w przestrzeni kula robi na każdym wrażenie. Najlepiej odczucia te oddał sam
Foucault pisząc: „Zjawisko przebiega spokojnie, ale jest nieuniknione, nie do
zatrzymania. Czujemy, widzimy jak się rodzi i jednostajnie narasta i nie jest
w ludzkiej mocy ani go przyspieszyć ani spowolnić. Każdy człowiek, postawiony wobec tego faktu zatrzymuje się przez chwilę i trwa w zadumie i milczeniu, a potem wychodzi na zawsze unosząc ze sobą wyraźniejszą, ostrzejszą,
bardziej przenikliwą świadomość naszego nieustannego ruchu w przestrzeni”.
Amir D. Aczel umieścił ten tekst jako motto swojej książki [1].
Oprócz tego, że wahadło Foucaulta jest wspaniałym widowiskiem, posiada
także duże znaczenie dydaktyczne. Może służyć do ilustracji różnych technik
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rachunkowych używanych w mechanice klasycznej, od prostych do zaawansowanych.
Nie wszystkie cechy wahadła dało się uwzględnić w modelach teoretycznych. Żaden model nie uwzględnia tego, że wahadło jest „napędzane”, a proces
ten może jakoś wpływać na jego zachowanie. Nie bardzo też wiadomo jak opisać różne asymetrie materiałowe i konstrukcyjne i następnie uwzględnić ich
wpływ na ruch wahadła. Wahadło ma swoje tajemnice i pozostaje wyzwaniem
zarówno dla teoretyków, jak i dla doświadczalników.
Pokazy wahadła Foucaulta gromadzą zawsze rzesze widzów. Przy takich
okazjach zdarzają się sytuacje, które tworzą anegdotki. Na zakończenie przedstawimy jedną z nich.
Grupa turystów, wśród niej pewien profesor, zwiedzała muzeum historii naturalnej. Kiedy zatrzymali się przy wahadle Foucaulta, a przewodnik objaśniał
zjawisko, jedna z pań półszeptem oświadczyła: „toż to jest perpetuum mobile,
a sąsiadka mówiła, że takie nie istnieją”. Profesor, również półszeptem stwierdził, że to nie jest perpetuum mobile, ale pani replikowała, że przecież przewodnik mówi, że to się będzie tak długo obracać, jak długo obracać się będzie
Ziemia. Profesor odpowiedział, że on się na tym zna, bo jest profesorem fizyki
i ekspertem w dziedzinie mechaniki klasycznej. Gdyby zatrzymał na profesorze
może i by mu się upiekło, ale kiedy pani dowiedziała się, że jest ekspertem, to
na cały głos ujawniła, co ona sądzi o ekspertach, a już tych od mechaniki
w szczególności. Grupa aktywnie ją poparła. Przewodnik zajął stanowisko neutralne. Profesor pozostałą część muzeum zwiedził w trybie indywidualnym.
Wniosek z anegdotki ma charakter uniwersalny. Może i są zajęcia, które przynoszą godziwy dochód, ale nie oznacza to, że należy się nimi chwalić przy każdej okazji.
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Rentgenowska spektroskopia absorpcyjna
Aleksandra Drzewiecka-Antonik,
Marcin T. Klepka, Anna Wolska
Instytut Fizyki Polskiej Akadami Nauk, Warszawa
Rentgenowska spektroskopia absorpcyjna, często definiowana skrótem XAS
bądź XAFS (ang. X-ray Absorption Spectroscopy, X-ray Absorption Fine Structure), wykorzystuje oddziaływanie rentgenowskiego promieniowania synchrotronowego z badaną próbką. Jest to unikatowa technika spektroskopowa, która
pozwala na wyznaczenie lokalnej atomowej struktury wokół większości pierwiastków dla próbek w różnym stanie skupienia (pomiary mogą być prowadzone w fazie stałej, ciekłej czy gazowej). Metoda ta może być stosowana zarówno
do badania związków krystalicznych jak i amorficznych. Głównymi zaletami tej
techniki jest selektywność ze względu na rodzaj badanego pierwiastka, wysoka
czułość (na poziomie od 10 do 100 cząsteczek na mol) oraz stosunkowo krótki
czas pomiaru (rejestrowanie widma eksperymentalnego zajmuje od milisekund
do kilkudziesięciu minut).
Widmo XAS dzieli się na dwa obszary (rys. 1). Pierwszy z nich mieści się
w przedziale od 30 eV przed krawędzią absorpcji do ok. 50 eV za krawędzią
i reprezentuje strukturę bliską krawędzi absorpcji. Zakres ten nazywany jest
XANES (ang. X-ray Absorption Near Edge Structure).

Rys. 1. Widmo XAS

Kształt widm XANES zależy od rodzaju i sposobu koordynowania atomów
wokół analizowanego centrum absorpcji. Natomiast położenie krawędzi dostarcza informacji o stopniu utlenienia absorbującego atomu w badanym związku
chemicznym, gdyż zmiana ładunku zlokalizowanego na danym atomie przesuwa energetycznie położenie krawędzi. Drugi zakres widma zawiera się w przedziale od ok. 50 eV do ok. 1000 eV za krawędzią i odpowiada rozciągniętej
subtelnej strukturze widma absorpcyjnego promieniowania X (ang. Extended
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X-ray Absorption Fine Structure – EXAFS). Obszar ten można opisać za pomocą tzw. funkcji EXAFS:

 k   
i

Ni fi k 
exp  2k 2 i2  sin 2kri   i  k  ,
kri 2

gdzie Ni oznacza liczbę atomów w i-tej sferze koordynacyjnej, ri – odległość
i-tej sfery od atomu absorbującego, fi – amplitudę wstecznego rozpraszania od
sąsiednich atomów leżących w i-tej sferze koordynacyjnej, σi2 – czynnik Debye’a-Wallera opisujący ruch cieplny atomów i nieuporządkowanie strukturalne
w i-tej sferze, δi – przesunięcie fazowe funkcji falowej fotoelektronu przy rozpraszaniu na i-tym atomie, i – wskaźnik, który oznacza sumowanie po kolejnych sferach koordynacyjnych.
Podsumowując, analiza EXAFS dostarcza informacji o najbliższych sferach
koordynacyjnych atomu absorbującego promieniowanie rentgenowskie, czyli
w oscylacjach zawarta jest informacja na temat rodzaju, liczby i położenia sąsiednich atomów.
W metodzie XAS badana jest zmiana współczynnika absorpcji μ w funkcji
energii E. Badanie lokalnego otoczenia atomów wybranego pierwiastka jest
możliwe poprzez dostrojenie energii promieni rentgenowskich do danej krawędzi absorpcji, co czyni tę metodę selektywną ze względu na rodzaj pierwiastka.
Współczynnik absorpcji μ dla danego atomu modyfikowany jest poprzez obecność atomów z nim sąsiadujących (rys. 2). Zależność ta przestawiona jest następująco: µ(E) = µ0(E)(1 + χ(k)), gdzie μ0 to współczynnik absorpcji dla izolowanego atomu, a χ(k) – oscylacje EXAFS.

(a)

(b)

(c)

Rys. 2. Funkcja EXAFS jako µ(E) (a), χ(k) (b) oraz transformata Fouriera funkcji EXAFS (c)
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Wykonując transformatę Fourierowską oscylacji EXAFS, otrzymuje się
krzywą w przestrzeni rzeczywistej, reprezentującą uśredniony rozkład atomów
wokół centrum absorbującego (rys. 2). Pozycje pików po uwzględnieniu przesunięcia fazowego odpowiadają odległościom pomiędzy absorberem i atomami
sąsiadów. Natomiast ich amplitudy i kształty zależą od typu i liczby sąsiednich
atomów.
Pomiar i analiza wyników – przykładowe zastosowanie metody XAFS
Pomiary widm absorpcyjnych przeprowadzane są w laboratoriach usytuowanych przy synchrotronach. Typowy układ eksperymentalny, którego schemat
widoczny jest na rysunku 3, składa się z następujących elementów:
1) Źródło promieniowania rentgenowskiego – najczęściej synchrotron.
2) Monochromator – zbudowany np. z kryształów krzemu, wykorzystuje dyfrakcję Bragga w celu wybrania wiązki promieniowania o pożądanej energii.
3) Badana próbka – dla większości próbek nie jest potrzebna specjalna preparatyka. Wymagają jej próbki proszkowe, które przygotowuje się w formie
pastylek (poprzez zmieszanie badanej substancji z celulozą lub BN) lub bezpośrednio nanosi się jednorodną warstwę materiału proszkowego o odpowiedniej grubości np. na taśmę węglową (rys. 4a). Gotową próbkę wprowadza do układu badawczego pod kątem prostym względem padającej wiązki
promieniowania synchrotronowego (pomiar w modzie transmisyjnym).
W przypadku próbek o dużym rozcieńczeniu przeprowadza się pomiar
w modzie fluorescencyjnym. W tym celu próbkę umieszcza się pod kątem
45° względem padającej na nią wiązki promieni oraz detektora (rys. 4b).
W przypadku takiego ustawienia promieniowanie rozproszone ma niewielki
wkład, co jest związane z liniową polaryzacją promieniowania synchrotronowego.
4) Detektor – jego budowa zależy od zakresu energetycznego oraz typu pomiaru. Najprostszym sposobem pomiaru absorpcji jest pomiar transmisji promieniowania rentgenowskiego przechodzącego przez badaną, homogeniczną
próbkę (koncentracja badanego pierwiastka dla tej metody musi być wyższa
od 10%) o grubości d. Znając natężenie I0 oraz I, jesteśmy w stanie w oparciu o prawo Lamberta-Beera, μd = –ln (I/I0), wyznaczyć współczynnik absorpcji μ(E). W celu pomiaru sygnału jako detektorów używa się komór jonizacyjnych wypełnionych gazem obojętnym (np. argonem lub azotem).
Pierwszy z nich umieszcza się przed próbką w celu pomiaru I0, drugi za badanym obiektem w celu zliczenia I. Obydwa detektory znajdują się w linii
wiązki promieni rentgenowskich. W celu kontrolnego wyznaczenia położenia energetycznego krawędzi absorpcji, dodatkowo można umieścić próbkę
referencyjną. W przypadku pomiaru fluorescencji używa się najczęściej detektorów półprzewodnikowych ustawionych pod kątem prostym względem
padającej wiązki promieni rentgenowskich. Dla próbek o dużym stężeniu
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i grubości, detektor półprzewodnikowy zastępuje się analizatorem energii
elektronów, rejestrującym charakterystyczne energie elektronów Augera lub
pomiarem prądu z próbki.

Rys. 3. Schemat układu eksperymentalnego do pomiaru absorpcji promieni rentgenowskich

a)

b)

Rys. 4. Próbki kompleksów metalo-organicznych rozprowadzone na taśmie węglowej i przymocowane do wielopozycyjnego uchwytu (a). Kuweta cieczowa z roztworem badanej substancji
wprowadzona do układu pomiarowego (b).

Wykorzystanie metody XAFS, ze względu na unikatowe informacje, jakich
dostarcza, obejmuje wiele dziedzin nauki oraz rodzajów materiałów. Służy ona
do rozwiązywania problemów i zagadek w dziedzinie badań podstawowych jak
i aplikacyjnych.
W Instytucie Fizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, interdyscyplinarna grupa zajmuje się wykorzystywaniem tej techniki do badań m.in. sposobu
koordynowania aktywnych biologicznie ligandów do metali przejściowych. Poznanie lokalnego otoczenia kationów metali w tego typu związkach przybliża nas
do zrozumienia mechanizmu działania potencjalnego leku. Możliwości analityczne metody zostaną przedstawione (rys. 5) na przykładzie kompleksów Cu(II)
z pochodnymi hydroksykumaryny: 6-acetylo-7-hydroksy-4-metylokumaryną
(linia 1) i 8-acetylo-7-hydroksy-4-metylokumaryną (linia 2) [1]. Pierwszy kompleks wykazuje aktywność przeciwbakteryjną oraz przeciwnowotworową, na-
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tomiast drugi związek posiada właściwości przeciwgrzybicze porównywalne
z komercyjnie stosowanym lekiem – flukonazolem.
Dla tych dwóch związków wykonano pomiary współczynnika absorpcji
w funkcji energii wiązki padających fotonów w ośrodku synchrotronowym
MAX-lab w Szwecji. W celu określenia stopnia utlenienia miedzi w kompleksach zastosowano jakościową analizę widm XANES. Polegała ona na porównaniu energetycznego położenia krawędzi absorpcji promieniowania rentgenowskiego badanych związków ze związkami referencyjnymi, tlenkiem miedzi(I) oraz tlenkiem miedzi(II). Wraz ze wzrostem stopnia utlenienia metalu
krawędź absorpcji przesuwa się w kierunku większych wartości energii. Porównanie obszaru XANES dla badanych kompleksów miedzi z widmami
Cu2O i CuO (rys. 5) pozwoliło stwierdzić, iż analizowane związki zawierają
kation Cu2+ [1].

Rys. 5. Porównanie widm XANES dla dwóch kompleksów Cu(II) z pochodnymi hydroksykumaryny oraz referencyjnych tlenków.

Na podstawie danych strukturalnych z krystalograficznej bazy CSD (ang.
Cambridge Structural Database) zaproponowano model cząsteczki kompleksu.
Modelu tego użyto jako wyjściowego do analizy EXAFS, a następnie zwiększano dokładność. Poglądowy schemat analizy EXAFS prezentuje rys. 6. Parametry dopasowania z analizy EXAFS pozwoliły stwierdzić, iż oba badane
kompleksy charakteryzują się liczbą koordynacyjną równą 4. Wielościan koordynacyjny budowany jest przez cztery atomy tlenu (CuO 4): dwa atomy O
zdeprotonowanej grupy hydroksylowej i dwa atomy O grupy acetylowej. Dla
całej serii kompleksów spodziewaną koordynacją jest koordynacja płaskiego
kwadratu [1].
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Rys. 6. Schemat analizy EXAFS: A – zaproponowanie modelu startowego, B – dopasowanie
modelu do danych eksperymentalnych, C – ostateczne parametry dopasowania dostarczające
informacji o lokalnym otoczeniu jonu centralnego (absorbującego) w badanym związku,
D – zaproponowanie schematu koordynowania cząsteczki organicznej do kationu metalu.

Prezentowany przykład pokazuje zastosowanie absorpcyjnej spektroskopii
rentgenowskiej do badania związków nieposiadających dalekiego porządku. Za
jej pomocą określono stopień utlenienia analizowanego metalu jak również
zbadano lokalne otoczenie atomu absorbującego. Łącząc te dane z informacjami
pochodzącymi z innych technik, zarówno eksperymentalnych jak i obliczeniowych, udało się zaproponować model strukturalny dla bioaktywnych kompleksów Cu(II) z pochodnymi kumaryny.
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Kawałek drutu, bateria i magnes...
Stanisław Bednarek
Uniwersytet Łódzki

Wstęp
W wielu przypadkach do przeprowadzenia interesujących doświadczeń z fizyki
nie potrzeba skomplikowanych i kosztownych przyrządów ani dużego nakładu
pracy. Bardzo pouczające eksperymenty, których wyjaśnienie wymaga głębokiego zrozumienia i umiejętnego wykorzystania praw fizyki, można zrealizować używając łatwo dostępnych przyrządów i materiałów codziennego użytku.
Przygotujmy więc dwa niewielkie magnesy neodymowe w kształcie walca
o średnicy 12–14 mm i wysokości 10 mm pokryte ochronną warstwą niklu,
używane do przytrzymywania kartek na tablicach i lodówkach [1]. Ponadto
wykorzystamy okrągłe baterie, tzw. paluszki. Baterie te dla zabezpieczenia
przed wylaniem się elektrolitu umieszczane są w szczelnych obudowach
z blachy stalowej, co rozwiązuje problem przymocowania do nich magnesów.
Najlepiej sprawdzą się baterie alkaliczne i wcześniej nieużywane. Średnica
magnesów powinna być nieco większa niż średnica baterii. Potrzebne będą
jeszcze: kilka metrów miedzianego drutu o średnicy ok. 0,5–1 mm (bez izolacji)
i kawałek folii aluminiowej do pakowania produktów spożywczych. W dalszych częściach tego artykułu opisane zostaną trzy przykłady niezwykle prostych i interesujących doświadczeń przy użyciu wymienionych przedmiotów.
Silnik z oscylującym wirnikiem
Czytelnicy Fotonu zapewne znają bardzo proste silniki elektryczne, w których
ramka z drutu obraca się wokół baterii typu „paluszek”, ustawionej na magnesie neodymowym w kształcie walca [2]. Zastąpmy w tym silniku ramkę przez
spiralę śrubową. Budowę takiego silnika przedstawiają rys. 1 i fot. 1. Spirala 1
została zwinięta ręcznie z miedzianego drutu. Dolny koniec drutu tworzy pierścień kontaktowy 2, który dotyka bocznej powierzchni magnesu neodymowego 3. Górny koniec spirali 4, skierowany jest w stronę jej osi i zagięty w dół,
tak żeby dotykał dodatniego bieguna baterii 5, ustawionej na magnesie neodymowym. Po nałożeniu spirali na magnes z baterią może pojawić się niespodziewany efekt – oprócz obrotu spirali zachodzą również jej oscylacje w kierunku pionowym.
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Rys. 1. Budowa silnika z oscylującym wirnikiem; 1 – spirala z miedzianego drutu, 2 – pierścień kontaktowy, 3 – walcowy magnes neodymowy, 4 – górny koniec spirali, 5 – bateria, N, S
– bieguny magnesu, I – natężenie prądu
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Fot. 1. Wygląd silnika z oscylującym wirnikiem

Dlaczego spirala wykonuje drgania? Najprostsze wyjaśnienie jest następujące. Spirala stanowi solenoid, przez który płynie prąd elektryczny, umownie od
dodatniego bieguna baterii do ujemnego. Podczas tego przepływu na końcach
solenoidu pojawiają się bieguny magnetyczne. Przy odpowiednim kierunku
nawinięcia spirali i orientacji biegunów magnesu oraz baterii, na dolnym końcu
spirali może pojawić się taki sam biegun, jak biegun magnesu zwrócony ku
górze. Będą to więc bieguny jednoimienne, które się odpychają wzajemnie.
Jeżeli siła tego odpychania i sztywność spirali będą odpowiednio duże, to spirala zostanie przesunięta ku górze i jej koniec 4 przestanie dotykać górnego bieguna baterii. Obwód elektryczny zostanie przerwany i przez spiralę przestanie
płynąć prąd, a co za tym idzie, solenoid utraci swoje właściwości magnetyczne.
Wtedy spirala opadnie pod własnym ciężarem i ponownie zamknie obwód.
Dalej opisane procesy powtarzają się i powodują obserwowane drgania spirali
w kierunku pionowym. Są to drgania o charakterze relaksacyjnym, charakteryzujące się narastaniem pewnej wielkości wraz z upływem czasu – w tym przypadku przesunięcia spirali. Następnie, po przekroczeniu wartości krytycznej
i przerwaniu obwodu, następuje szybki powrót do pozycji początkowej. Zmiany
te charakteryzują się zatem asymetrycznym przebiegiem w czasie. Pozostaje
jeszcze wyjaśnienie, dlaczego zachodzi także dodatkowo obrót spirali? Wynika
to z dwóch uwarunkowań. Pierwszym jest pewne nachylenie zwojów spirali do
poziomu, a drugim zakrzywienie linii pola, wytwarzanego przez magnes
i istnienie niezerowej składowej radialnej wektora i indukcji magnetycznej.
Wskutek tego pojawia się siła elektrodynamiczna, skierowana stycznie do spirali, która powoduje jej obrót.
Spróbujmy jednak przyjrzeć się dokładniej, niejako w sposób „analityczny”
temu, co dzieje się ze spiralą. W tym celu rozpatrzmy siły działające na element
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zwoju umieszczony na baterii. Zgodnie z ogólnie przyjętą konwencją linie pola
magnetycznego mają na zewnątrz magnesu zwrot od bieguna północnego do
bieguna południowego, rys. 2. Rozkład przestrzenny linii pola ma symetrię
osiową i linie te leżą w płaszczyznach przechodzących przez oś magnesu. Wektor indukcji magnetycznej B jest w każdym punkcie pola magnetycznego styczny do tych linii.

Rys. 2. Wyjaśnienie zasady działania silnika z oscylującym wirnikiem; ΔF1, ΔF2, ΔF3 – składowe
siły elektrodynamicznej, działające na element zwoju spirali – odpowiednio: pionowa, styczna
i radiana, B – wektor indukcji pola magnetycznego, B1, B2 – składowe wektora B – odpowiednio:
pozioma i pionowa, j – wektor gęstości prądu, j1, j2 – składowe wektora j – odpowiednio: pozioma i pionowa

W punktach leżących na spirali wektor indukcji jest skierowany ukośnie
w dół. Można rozłożyć ten wektor na składową poziomą B1, skierowaną radialnie i składową pionową B2 styczną do spirali. Podobnie, wektor gęstości prądu j, płynącego w spirali jest styczny do kierunku zwoju i skierowany ukośnie.
Wektor ten również rozłożymy na składową poziomą j1 i składową pionową j2.
Obie składowe j1, j2 leżą w płaszczyźnie stycznej do powierzchni bocznej spirali. Wektory j1 i B1 są wzajemnie prostopadłe. Dlatego na element drutu spirali
o długości Δl działa siła elektrodynamiczna ΔF1, skierowana pionowo w górę.
Używając przyjętych oznaczeń siłę ΔF1 można wyrazić wzorem

F1  S l( j1  B1),

(1)

w którym S oznacza pole przekroju poprzecznego drutu, użytego do nawinięcia
spirali. Jeżeli wypadkowa sił ΔF1, powstających w różnych punktach spirali,
jest dostatecznie duża, to spowoduje ona podniesienie zwojów spirali. W wyniku tego górny koniec spirali przestaje dotykać górnego bieguna baterii i obwód
elektryczny zostaje przerwany. Siła ΔF1 będzie wtedy równa zero i spirala
opadnie pod własnym ciężarem. Spowoduje to ponowne zamknięcie obwodu
i wytworzenie siły ΔF1. Następnie procesy te powtarzają się i powodują drgania
spirali. Drgania te są możliwe tylko dla takiej orientacji biegunów magnesu
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i baterii oraz kierunku nawinięcia spirali, dla których siła ΔF1 jest zwrócona do
góry.
Podobnie wektory j2 i B1 też są wzajemnie prostopadle i dlatego wytwarzana
jest siła elektrodynamiczna ΔF2, skierowana poziomo i prostopadle do promienia krzywizny spirali. Siła ta wyraża się wzorem

F2  S l( j2  B2 ).

(2)

Moment siły związany z ΔF2 jest przyczynkiem do momentu siły, powodującego obrót spirali. Należy jeszcze dodać, że składowa pozioma j1 wektora
gęstości prądu jest prostopadła do składowej pionowej indukcji magnetycznej
B2, ale wytwarzana w wyniku tego siła elektrodynamiczna ΔF3 jest skierowana
wzdłuż promienia spirali. Siła ΔF3 nie może więc wprawić spirali w ruch,
a jedynie powoduje radialne naprężenia spirali. Znikomo mała wartość tych
naprężeń uniemożliwia zaobserwowanie odkształcenia spirali. Ponadto, w zwojach spirali płynie prąd elektryczny w tym samym kierunku. Z tego powodu
zwoje przyciągają się wzajemnie w kierunku pionowym. Siły tego przyciągania
można pominąć, ponieważ są one znacznie mniejsze niż siła oddziaływania
zwojów z polem magnetycznym, wytwarzanym przez magnes. Wskazują na to
pomiary i obliczenia. Wynika z nich, że średnia wartość indukcji magnetycznej
pola wytwarzanego przez magnes w obszarze spirali wynosi kilkadziesiąt mT.
Dla porównania, średnia wartość indukcji pola wytarzanego przez sąsiednie
zwoje spirali przy typowym natężeniu prądu uzyskiwanym z baterii, ok. 2 A,
jest rzędu µT. Można tu zauważyć, że podobne drgania relaksacyjne występują
w interesującym przyrządzie znanym pod nazwą „spirala Rogeta”, w którym
dolny koniec wiszącej pionowo spirali, złożonej z wielu zwojów drutu miedzianego jest zanurzony w metalowym naczynku z rtęcią [3, 4]. Po przyłączeniu
górnego końca spirali i naczynka do źródła prądu o dużym natężeniu, spirala
kurczy się wskutek wzajemnego przyciągania zwojów i przerywa obwód elektryczny. Następnie spirala opada pod własnym ciężarem, wykonując w ten sposób drgania relaksacyjne.
Liniowy silnik elektryczny
Budowa tego silnika została pokazana na rys. 3. Cała praca sprowadza się do
nawinięcia spirali, liczącej kilkadziesiąt lub więcej zwojów miedzianego drutu
na pręcie o średnicy ok. 1–2 mm większej, niż średnica magnesów. Zwoje muszą być nawijane równo jeden obok drugiego. Po nawinięciu spiralę zsuwamy
z pręta. Dla zachowania prostoliniowego kierunku spirali, możemy ją przykleić
kawałkami taśmy samoprzylepnej do linijki lub listewki. Do końców okrągłej
baterii przykładamy po jednym magnesie neodymowym w kształcie walca.
Magnesy muszą być zwrócone biegunami jednoimiennymi do obu końców baterii. Żeby uruchomić silnik, wsuwamy całkowicie baterię z magnesami do spi-
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rali. Zauważymy wówczas, że bateria z magnesami zostanie albo wypchnięta ze
spirali, albo wciągnięta i… wyjedzie z niej drugim końcem. Gdyby bateria została wypchnięta, należy ją odwrócić i wsunąć do spirali drugim końcem.

Rys. 3. Budowa liniowego silnika elektrycznego; 1 – bateria, 2, 3 – walcowe magnesy neodymowe, 4 – spirala z miedzianego drutu, 5 – linijka lub listewka, N, S – bieguny magnesów

Spróbujmy w najprostszy sposób wyjaśnić działanie tego silnika, rys. 4. Po wsunięciu baterii do spirali, prąd elektryczny
płynie od dodatniego bieguna baterii przez
przyłożony do niego magnes, zwoje spirali
zawarte między magnesami i dopływa do
drugiego magnesu – przyłożonego do bieguna ujemnego. Musimy pamiętać, że linie
pola magnetycznego w otoczeniu magnesów są zakrzywione. W wyniku tego istnie- Rys. 4. Najprostszy sposób wyjaśnienia
je składowa wektora indukcji pola magne- zasady działania liniowego silnika
tycznego prostopadła do zwojów spirali, elektrycznego; N, S – bieguny magnew których płynie prąd elektryczny. Skut- sów, B – indukcja pola magnetycznego,
– natężenie prądu, F– siła elektrodykiem tego na zwoje działa siła elektrody- Inamiczna
działająca na spiralę, Fr – siła
namiczna, skierowana wzdłuż osi spirali. reakcji działająca na wózek, v – prędZwrot tej siły można wyznaczyć za pomocą kość
znanych reguł, np. reguły lewej dłoni. Siła
elektrodynamiczna dąży do przesunięcia spirali, ale jest to niemożliwe, ponieważ spirala opiera się o stół. W tej sytuacji, zgodnie z trzecią zasadą dynamiki,
spirala działa na baterię z magnesem siłą reakcji, zwróconą w przeciwną stronę
i powoduje jej przesuwanie. Po przesunięciu się baterii magnesy „załączają”
kolejne zwoje spirali, a inne – „uwalniają”. Opisana powyżej sytuacja ma miejsce aż do chwili, gdy bateria dojedzie do końca spirali i jeden magnes się z niej
wysunie, uniemożliwiając dalszy przepływ prądu.
Możemy również dokonać wyjaśnienia rozpatrując bardziej szczegółowo siły działające w tym silniku. Załóżmy, że fragment spirali między magnesami
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staje się solenoidem, przez który płynie prąd, rys. 5. Solenoid ten ma dwa bieguny magnetyczne, oddziałujące z biegunami magnesów neodymowych. Ponadto każdy z magnesów ma również dwa bieguny i magnesy te oddziałują ze
sobą oraz z solenoidem, zarówno siłami przyciągania jak i odpychania. W sumie mamy sześć biegunów i tworzy się tu układ sił, przedstawiony na rys. 6. Są
to siły zarówno przyciągania, jak i odpychania zwrócone w przeciwne strony.
Decydujące znaczenie ma jednak oddziaływanie najbliższych biegunów solenoidu i magnesów, dla których siły mają największą wartość. W wyniku tego na
baterie działa siła wypadkowa, powodująca jej przesuwanie wewnątrz spirali.

Rys. 5. Orientacja biegunów magnetycznych, wytwarzanych przez odcinek spirali w liniowym silniku elektrycznym; I – natężenie prądu; v –
prędkość, cyfry 1–4 oznaczają takie
same elementy, jak na rys. 3

Rys. 6. Wyjaśnienie zasady działania liniowego silnika
elektrycznego z pełną analizą układu sił; Fp3,4, Fp2,4 – siły
przyciągania odpowiednio: magnesów 2 i 3 oraz odcinka
spirali 4 (zob. rys. 5), Fo3,4, Fo2,4 – siły odpychania odpowiednio: magnesów 2 i 3 oraz odcinka spirali 4, Fw – siła
wypadkowa, N, S – bieguny magnesów, v – prędkość

Dokładniejsza analiza pozwala zauważyć, że magnesy oddziałują również
wzajemnie i powinny się odpychać, ponieważ zwrócone są do siebie biegunami
jednoimiennym. To prawda, ale siły oddziaływania magnesów ze sobą są siłami
wewnętrznymi układu i nie mogą wprawić baterii w ruch. Siły te powodują
jedynie ściskanie baterii. Ponieważ siły wewnętrzne nie mogą spowodować
ruchu baterii, to na rys. 6 zostały one dla uproszczenia pominięte. Ponadto, bieguny magnesów indukują w stalowej osłonie baterii bieguny różnoimienne (na
rys. 5 i 6 są to bieguny S) i można powiedzieć, że dzięki temu pary biegunów
S-N znajdujące się blisko siebie ulegają „neutralizacji”. Gdyby bateria była zbyt
krótka, albo nie miała stalowej osłony, to wówczas układ ten rozpadłby się
z powodu odpychania magnesów.
Rolkowy silnik elektryczny
Zajmiemy się teraz silnikiem, którego uruchomienie praktycznie nie wymaga
żadnych narzędzi ani prac konstrukcyjnych. Na poziomej powierzchni połóżmy
kawałek folii aluminiowej, a na nim baterię z magnesami z poprzednio opisanego silnika liniowego, rys. 7, fot. 3. Zauważymy wówczas toczenie się baterii po
folii. Oczywiście ten widowiskowy efekt trzeba wyjaśnić. Gdy położymy baterię z magnesami na folii, to wówczas zamyka się obwód elektryczny i prąd popłynie od dodatniego bieguna baterii przez stykający się z nim magnes, folię
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znajdującą się pod baterią aż do magnesu, dotykającego ujemnego bieguna baterii, rys. 8. Prąd ten wykazuje tzw. rozpływ po powierzchni magnesów i folii.
Gęstość prądu jest jednak największa wzdłuż linii o najmniejszym oporze elektrycznym. Dlatego z dobrym przybliżeniem można przyjąć, że przepływ prądu
odbywa się radialnie przez magnesy do miejsc ich kontaktu z folią. Ponieważ
kierunek namagnesowania magnesów jest osiowy, to płynący w nich radialnie
prąd jest prostopadły do kierunku ich wektora indukcji magnetycznej B. W tej
sytuacji, na magnesy działają siły elektrodynamiczne F, skierowane stycznie do
ich powierzchni bocznych. Siły te dają momenty względem punktów kontaktu
magnesów z folią, będących tzw. chwilowymi środkami obrotu. Pod działaniem
tych momentów zachodzi obrót magnesów wraz baterią i ich toczenie się po
folii.

Rys. 7. Zestawienia elementów silnika rolkowego; 1 – bateria, 2, 3 – walcowe magnesy neodymowe, 4 – folia aluminiowa, N, S – bieguny
magnesów

Fot. 3. Wygląd rolkowego silnika elektrycznego

Rys. 8. Wyjaśnienie zasady działania silnika rolkowego; B – indukcja pola magnetycznego,
I – natężenie prądu, F – siła elektrodynamiczna, N, S – bieguny magnesów

Warto zauważyć analogię zasady działania silnika rolkowego do sytuacji,
zachodzącej w opisywanym również w Fotonie 133 i często pokazywanym,
tzw. najprostszym silniku elektrycznym [5]. Przypomnijmy, że w tym silniku
magnes walcowy jest podwieszony pod baterią dzięki siłom przyciągania na
wkręcie lub gwoździu. Trzymaną w ręku baterię zwiera się kawałkiem drutu,
przyłożonego do jej górnego bieguna i bocznej powierzchni magnesu. Magnes
w tej sytuacji zostaje wprawiony w ruch obrotowy przez siłę elektrodynamicz-

FOTON 134, Jesień 2016

28

ną, wytwarzaną skutkiem radialnego przepływu prądu po płaskiej powierzchni
magnesu, znajdującej się w jego polu magnetycznym. Co ciekawe, zasada działania tego silnika polega na odwróceniu zasady działania tzw. dysku Faradaya,
stanowiącego najprostszy generator unipolarny, który wciąż jest tematem publikacji w prestiżowych czasopismach, wydawanych za granicą [6].
Podsumowanie
Opisane silniki elektryczne dają jeszcze wiele innych okazji do samodzielnych
analiz i doświadczeń, które można zaproponować uczniom. Jako najprostsze
przykłady takich dociekań można polecić zbadanie zależności kierunku przesuwu baterii w silniku liniowym od wszystkich możliwych orientacji biegunów
magnesów, baterii i kierunku nawinięcia spirali (w sumie 8 kombinacji)1. Analogiczne rozważania daje się przenieść na kierunek obrotu spirali lub toczenia
się baterii w silniku oscylacyjnym i rolkowym. Bardziej ambitnym uczniom
warto zaproponować doświadczenia o charakterze ilościowym, polegające, np.
na wyznaczeniu sprawności silnika liniowego lub rolkowego, czy zbadaniu
wpływu wybranych parametrów, takich jak liczba zwojów sprali, jej średnica
i skok, na częstotliwość oscylacji oraz szybkość obrotów. Doświadczenia takie,
wykonalne również w warunkach domowych przy użyciu łatwo dostępnych
środków – miernik uniwersalny, stoper, linijka, waga kuchenna itp., dają często
zaskakujące wyniki. Dlaczego np. w silniku rolkowym, bateria toczy się znacznie wolniej lub wcale, gdy folię aluminiową zastąpić blachą aluminiową, albo
miedzianą? Przecież blachy są grubsze, niż folia i mają mniejszy opór, a więc
siła elektrodynamiczna, wprawiająca w ruch baterię, też powinna wtedy być
większa? Kończąc warto zauważyć, że podobnego typu proste układy, o niebanalnej zasadzie działania, są często tematami zadań na Olimpiadach Fizycznych
i prac badawczych w Turniejach Młodych Fizyków oraz innych konkursach
o uznanej randze.
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Wyznaczanie
napięcia powierzchniowego cieczy
– zadanie doświadczalne z VIII Olimpiady Fizycznej1
Opracował Tadeusz M. Molenda

Zawody stopnia I, zadanie doświadczalne
Obmyśl metodę pomiaru napięcia powierzchniowego cieczy i zastosuj ją do
kilku cieczy, np. wody, spirytusu itp.
Rozwiązanie
Drobiny cieczy są stale pod działaniem znacznych sił spójności wywołanych
przez ich wzajemne przyciąganie (siły van der Waalsa). Siły działające na drobinę znajdującą się wewnątrz cieczy wzajemnie się równoważą (rys. 1a). Cząsteczki mogą się zatem swobodnie przemieszczać. Natomiast drobiny znajdujące się na samej powierzchni, w warstewce graniczącej z gazem, ciałem stałym
lub inną cieczą są pod działaniem bardzo znacznych sił wypadkowych skierowanych w głąb, normalnie do powierzchni swobodnej (rys. 1b). W wyniku tego
ciecz zachowuje się tak, jakby była pokryta jakąś sprężystą błonką złożoną
z drobin znajdujących się w pierwszej warstwie, warstwie powierzchniowej –
tzw. „błonką powierzchniową”, która nadaje cieczy napięcie powierzchniowe.
W warstwie powierzchniowej, aby przemieścić cząsteczkę do powierzchni granicznej, której grubość w cieczach wynosi ok. 1 nm, trzeba wykonać pracę.

1

Zadanie z VIII OF (rok szkolny 1958/1959) 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 VII
i VIII, PZWS, Warszawa 1964, str. 102 – 114, przygotowane do zbioru przez Stefana Czarneckiego; „Olimpiada fizyczna. Wybrane zadania doświadczalne z rozwiązaniami”. Stowarzyszenie
„Symetria i Własności Strukturalne”, Poznań 1994, s. 38, 107–109, (w wersji skróconej) przez
Waldemara Gorzkowskiego i Andrzeja Kotlickiego.
Zadania doświadczalne dotyczące wyznaczania napięcia powierzchniowego pojawiły się
w następujących olimpiadach: XXIII – st. I i III, XXX – st. I, XXXII – st. I., XLII – st. II, XLIV–
st. I, XLV – st. I, L – st. II, LI – st. I, gdzie przedstawiono też inne metody niż w tym zadaniu.
Zadania z olimpiad fizycznych są na ogół oryginalne. Pomysły pochodzą z różnych źródeł,
także od 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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a)

b)
Rys. 1.

Właśnie ta błonka powierzchniowa jest przyczyną m.in. tego, że kropla
przybiera kształt kulisty – kształt, przy którym ciecz posiada najmniejszą powierzchnię (przy ustalonej objętości). „Błonka powierzchniowa” jest stale napięta do wartości charakterystycznej dla danej cieczy (w danej temperaturze).
Gdy ciecz nalana do naczynia tworzy swobodną powierzchnię, ściany naczynia, do których przylega błonka, działają na nią siłami skierowanymi prostopadle do brzegu cieczy i stycznie do jej powierzchni. W myśl trzeciej zasady
dynamiki zachodzi tu oczywiście równość między siłami, z jakimi błonka działa
na ścianki, a siłami, z jakimi ścianki napinają błonkę. Napięcie powierzchniowe
 definiujemy jako stosunek wartości siły F oddziaływania między błonką
a ścianką naczynia działającej prostopadle do brzegu powierzchni cieczy do
długości l brzegu cieczy:

F
l

(1)

Jednostką napięcia powierzchniowego jest N/m.
Do wyznaczenia napięcia powierzchniowego cieczy można użyć różnych
metod, zarówno bezpośrednich jak i pośrednich. Niektóre z tych metod operują
bardzo prostymi środkami, osiągalnymi w warunkach szkolnych, a nawet domowych.
Sposób 1 (metoda stalagmometryczna, odrywających się kropli)
Przyjrzyjmy się uważnie, w jaki sposób tworzą się krople na końcu cienkiej rurki, przez którą bardzo powoli wypływa np. woda i nie zwilża materiału
rurki. Początkowo kropla ma kształt czaszy kulistej skierowanej w dół wypukłością, następnie się wydłuża i przed samym oderwaniem się przybiera
kształt gruszkowaty z przewężeniem kształtu cylindrycznego o średnicy zbli-
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żonej do średnicy rurki2 (rys. 2). Długość zetknięcia się cieczy z krawędzią
rurki jest równa
l  2r.

(2)

Zatem – zgodnie z (1) – całkowita siła F równoważąca ciężar kropli Q = mg,
wynosi
(3)
F  2r .
Pozostaje więc tylko zmierzyć Q. Wystarczy w tym celu podstawić jakieś
uprzednio dokładnie zważone naczynie, np. małą zlewkę lub probówkę, tak by
zbierały się w nim krople odrywające się od rurki. Dokładnie liczymy liczbę n
kropli spadających. Gdy w naczyniu zbierze się kilka czy kilkanaście cm3 cieczy, przerywamy liczenie kropel, a naczynie ważymy ponownie. Łatwo znajdziemy teraz masę M wody, która wyciekła, znając zaś liczbę n kropel otrzymamy średnią masę m jednej kropli3
m M ,
n

a stąd ciężar kropli
Q  mg 

Mg
.
n

(4)

d > 2r

d = 2r

Rys. 2.

2

Rys. 3.

Założenie, że kropla odrywa się przy samej rurce nie jest w pełni uzasadnione. W rzeczywistości kropla urywa się poza samą rurką w przewężeniu o średnicy nieco mniejszej niż 2r.
W wielu przypadkach jest to jednak do pominięcia.
3
Krople są niemal identyczne. W chwili oderwania pojedynczej kropli jest spełniona równość
mg = 2πr. Łatwo się o tym przekonać również eksperymentalnie.
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Równanie (3) możemy więc napisać w postaci
Mg
 2π r ,
n
zatem szukane napięcie powierzchniowe wyrazi się wzorem
Mg
.

2π rn

(5)

Wygodniej jest posłużyć się średnicą d, wówczas
Mg

.
πd n
Najtrudniejszą częścią pomiaru jest dla młodego eksperymentatora dobór
odpowiedniej rurki oraz pomiar jej średnicy d. Wielu zawodników posłużyło się
po prostu kroplomierzami lub pipetami, które można znaleźć w każdej pracowni
szkolnej, a nawet w domu. Nad pomiarem d należy się jednak nieco zastanowić,
zwłaszcza wtedy, gdy mamy do czynienia z cieczą zwilżającą szkło, np. z wodą.
Gdy wylot rurki ma kształt jak na rys. 2, czyli gdy ścianki są stożkowo ścięte, wtedy należy mierzyć średnicę wewnętrzną. Zazwyczaj jednak końce kroplomierzy czy pipet mają kształt zaokrąglony, co utrudnia ustalenie efektywnej
średnicy. Najlepiej jest wtedy za pomocą proszku szklistego zeszlifować zakończenie pod kątem prostym do osi rurki – wówczas ciecz zwilżająca zwilży całą
dolną krawędź wylotu rurki i będzie trzeba mierzyć średnicę zewnętrzną, co da
się łatwo zrobić śrubą mikrometryczną lub suwmiarką (rys. 3). Należy koniecznie dokonać kilku pomiarów średnicy i wziąć średnią, bo rurka może nie mieć
dokładnie przekroju kołowego. W przypadku cieczy niezwilżającej (a także
w przypadku, gdy rurka jest pokryta warstewką tłuszczu), trzeba oczywiście
mierzyć średnicę wewnętrzną, co jest znacznie trudniejsze. Dokładność tego
pomiaru najbardziej wpływa na końcową niepewność pomiaru.
W tym przypadku można się posłużyć np. wąskim klinowym paskiem wyciętym z cienkiej blaszki np.igłą. Pasek taki należy wprowadzić do kapilary aż
do lekkiego oporu, następnie zaznaczyć odpowiednie miejsce tuż przy wylocie
(rysą wykonaną np. za pomocą rysika), po czym zmierzyć w tym miejscu szerokość paska śrubą mikrometryczną (rys. 4). Jeszcze inaczej, można zwilżoną
rurkę wcisnąć lekko w gorący lak; po stwardnieniu laku uzyskamy odlew wewnętrzny rurki (od mokrej rurki łatwo oddzielić lak). Pomiar średnicy wewnętrznej rurki wykonamy wtedy na uzyskanym odlewie.

Rys. 4.
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Pomiar średnicy kapilary jest delikatnym punktem metody oraz głównym
źródłem niepewności pomiaru przy wyznaczaniu wartości napięcia powierzchniowego. Druga wielkość mierzona – średnia masa kropli – dzięki temu, że
bierzemy średnią kilkudziesięciu czy nawet kilkuset kropli, jest obarczona
znacznie mniejszą niepewnością pomiaru.
Zagadnieniu pomiaru średnicy d rurki tylko bardzo nieliczni uczniowie poświęcili więcej uwagi. Świadczy to o mało wnikliwej obserwacji i analizie
zjawisk.
Oto wyniki otrzymane omawianą metodą przez jednego z zawodników.
Ciecz badana

M (g)

n

d (cm)

Woda
Alkohol etylowy
Nafta

3,20
1,15
1,13

100
100
100

0,14
0,14
0,14

  N 

m
71,4·10–3
25,7·10–3
25,2·10–3

Zawodnik ten, jak zresztą większość jego kolegów, nie starał się ocenić dokładności swego pomiaru. Zróbmy to za niego.
Wartość M jest wynikiem dwóch ważeń, z których każde było wykonane
prawdopodobnie z dokładnością do 10 mg. Wartość M może być zatem obarczona graniczną niepewnością pomiaru równą 20 mg, czyli 0,020 g. Średnicę
rurki mierzył uczeń suwmiarką z dokładnością do 0,01 cm (rurki nie szlifował,
nie wiadomo czy niepewność tego pomiaru nie była większa). W najbardziej
niekorzystnym przypadku, gdy wartość M zwiększymy o jej wartość niepewności pomiaru, a wartość d zmniejszymy o jej wartość niepewności pomiaru,
w odniesieniu do wody otrzymalibyśmy

'

3,22  9,81 N
 77,5  10 3 N ,
3,14  0,13  100 cm
m

a więc największa niepewność pomiaru, jaką uczeń mógł otrzymać (tzw. niepewność graniczna pomiaru), wynosi Δ = 6,1·10–3 N/m, co stanowi ponad 8%
wielkości mierzonej. Znalezioną wartość  należałoby zapisać następująco:
   71,4  6,1 10 –3 N .
m
Warto podkreślić zgodność z naszymi rozważaniami przeprowadzonymi
wyżej. Niepewność pomiaru masy M wprowadza do wyniku niedokładność
dopiero w trzeciej cyfrze znaczącej, a niepewność pomiaru d daje zmianę już
w drugiej cyfrze znaczącej.
W rzeczywistości różnica pomiaru jest znacznie mniejsza, gdyż tablicowa
wartość  dla wody przy 18°C wynosi 72,9·10–3 N/m, a dla alkoholu
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 = 22,5·10–3 N/m. Uczeń przypadkowo otrzymał wartość średnicy rurki d zbliżoną do prawdziwej.
Sposób 2 (metoda oderwania pierścienia)
Metoda, którą następnie omówimy jest metodą bezpośrednią. Płaski lekki
pierścień wykonany z takiego materiału, który badana ciecz zwilża (może to
być np. blaszka), zawieszamy na trzech nitkach w położeniu poziomym na ramieniu wagi (rys. 5). Po zrównoważeniu wagi podstawiamy naczynie z badaną
cieczą tak, by pierścień całą swoją dolną powierzchnią dotykał powierzchni
cieczy, ale nie był w niej zanurzony. Dokładając odważniki możemy znaleźć
siłę mg potrzebną do oderwania pierścienia od powierzchni cieczy (rys. 6).

Rys. 5.

Rys. 6.

Jeżeli średnice brzegów wewnętrznego i zewnętrznego pierścienia oznaczymy przez d1 i d2, to całkowita długość przerywanej błonki powierzchniowej
będzie
l    d1  d 2  ,
a napięcie powierzchniowe wyrazi się wzorem

F
l

mg
.
π (d1  d 2 )

Jeżeli pierścień jest wąski w porównaniu z promieniami, to wtedy możemy
założyć, że d1 = d2 = d, wówczas



mg
2π d

Metodę tę stosowało wielu zawodników. Używali oni jednak nie płaskiego
pierścienia, lecz kółka wykonanego z drutu. Modyfikacja taka jest dopuszczalna
i nie wprowadza większego błędu.
Jeden z czołowych zawodników, stosując omawianą metodę, wprowadził interesującą modyfikację. Do wyznaczenia siły potrzebnej do oderwania pierścienia od cieczy posłużył się prawem Hooke’a. Oto jego słowa: „Obręcz wykona-
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łem z miedzianego drutu i zawiesiłem ją poziomo na nitkach schodzących się
w punkcie A (rys. 7). AB stanowiła cienka gumka. Powyżej punktu B znajdowała się nitka. W punkcie B zawiesiłem skalę i, żeby wisiała pionowo i była naprężona, obciążyłem ją ciężarkiem C. Następnie dotknąłem obręczą badanej
cieczy i zacząłem stopniowo ciągnąć (za nitkę) obręcz do góry patrząc, w którym punkcie skali BC znajduje się punkt A w chwili oderwania się pierścienia
od cieczy. Teraz wzdłuż średnicy przykleiłem do obręczy pasek papieru o znanym ciężarze i kładłem nań odważniki aż do chwili, gdy punkt A znalazł się
w tym samym punkcie skali BC, w którym znajdował się w chwili odrywania
się drutu od cieczy. Siła ciężkości odważników i paska papieru była wówczas
równa sile napięcia powierzchniowego na brzeg cieczy o długości równej podwójnej długości obwodu obręczy”.

Rys. 7.

Wyniki otrzymane przez tego ucznia:
masa odważników
m0 = 6,20 g
masa paska papieru
całkowita masa
m = 6,35 g
średnica obręczy

mP = 0,15 g
d = 14 cm

  6,35  9,81 N  70,8 10 3 N .
2  π 14 cm

m

Sposób rozwiązania problemu jest interesujący, szkoda tylko, że – jak zresztą prawie wszyscy zawodnicy, uczeń ograniczył się jedynie do obliczenia różnicy pomiaru względem danych tablicowych (3%), nie szacując niepewności gra-
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nicznej swego pomiaru4. Nie pisze również, czy podane wyniki wartości m i d
pochodzą z jednego pomiaru, czy też są to średnie wielu pomiarów.
Sposób 3 (metoda wzniesienia kapilarnego) – pośredni, oparty na zjawisku
włoskowatości
Z kursu szkolnego fizyki uczeń powinien wiedzieć, że gdy ciecz zwilża materiał, z jakiego wykonano naczynie, wówczas powierzchnia swobodna cieczy
tuż przy ściance naczynia jest podniesiona (tworzy menisk wklęsły). Gdy ciecz
nie zwilża materiału, mamy menisk wypukły.
Im silniej ciecz zwilża dany materiał, tym bardziej podniesiony jest poziom
cieczy przy ściance i tym mniejszy jest tzw. kąt zwilżania . Powierzchnia cieczy niezwilżającej tworzy ze ścianką kąt większy od 90° (rys. 8).

Rys. 8.

Rys. 9.

Wyobraźmy sobie teraz, że rurkę o wąskim przekroju (kapilarę) zanurzono
w cieczy, jak pokazuje rys. 9. Zgodnie ze wzorem (1) siła napięcia powierzchniowego na długości l brzegu cieczy wewnątrz kapilary wyraża się wzorem
F  l  .

Nas teraz interesuje tylko składowa F tej siły skierowana do góry
F '  l    cos .

Wobec tego na cały obwód będzie działać ku górze siła wypadkowa
P  2r cos .

(6)

4
Napięcie powierzchniowe cieczy zależy od temperatury, nie wiadomo zaś, przy jakiej temperaturze uczeń wykonywał swoje doświadczenie.
Zależność  od temperatury łatwo wyjaśnić. Gdy temperatura rośnie, ciecz się rozszerza,
średnie odległości między drobinami wzrastają, siły przyciągania występujące między nimi maleją, a to pociąga za sobą zmniejszenie wartości .
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Siła ta wywoła podnoszenie się cieczy w kapilarze. Ciecz będzie się podnosić dopóty, dopóki siła P nie zostanie zrównoważona przez parcie hydrostatyczne Q podniesionego słupka cieczy (inaczej mówiąc, jego ciężar Q).
Ciśnienie hydrostatyczne wyraża się wzorem p = ρgh, stąd parcie
Q  p S  r 2   gh .

(7)

Z połączenia (6) i (7) otrzymujemy:



r  h g
,
2  cos

wprowadzając zaś do tego wyrażenia zamiast promienia kapilary jej średnice d,
mamy ostatecznie



d  h g
.
4  cos

(8)

Musimy zatem zmierzyć średnicę wewnętrzną kapilary d, wysokość słupka
cieczy w kapilarze h, musimy też znać gęstość cieczy ρ i kąt zwilżania .
Kąta zwilżania niestety bezpośrednio się zmierzyć nie da, na szczęście jednak dla większości cieczy, jakimi dysponuje uczeń,  jest prawie równe zeru
i dlatego wzór (8) można przyjąć w postaci uproszczonej



d  h g
.
4

(8’)

O mierzeniu wewnętrznej średnicy kapilary była już mowa przy pierwszej
metodzie pomiaru napięcia powierzchniowego. Ponieważ jednak teraz mamy do
czynienia z dość długą rurką o jednakowym przekroju, przeciwnie niż to miało
miejsce w przypadku kroplomierza czy pipety, można postąpić jeszcze inaczej.
Można naciągnąć do kapilary cieczy, zmierzyć długość jej słupka, a ważąc dokładnie kapilarę przed i po tej czynności wyznaczyć masę wciągniętej cieczy.
Dalej, mając masę cieczy oraz długość jej słupka i jej gęstość (z tablic), można
dość dokładnie obliczyć d.
Poświęćmy teraz kilka słów pomiarowi wysokości słupka cieczy w kapilarze. Pomiar ten będzie tym łatwiejszy, a jednocześnie tym dokładniejszy, im
wysokość słupka będzie większa. Jednakże w kapilarze wysokość słupka h jest
odwrotnie proporcjonalna do średnicy d. Chcąc zatem otrzymać znaczne podniesienie się cieczy w kapilarze, musimy użyć kapilary bardzo wąskiej, co znowu utrudni i obniży dokładność pomiaru jej średnicy. Trzeba znaleźć jakiś
kompromis.
Najlepiej wybrać kapilarę o średnicy „światła” 1 mm – 2 mm, wtedy h będzie się wahać między 3 cm a 1,5 cm. Jeżeli chodzi o pomiar takiego małego
słupka, najwygodniej jest posłużyć się katetometrem, o ile taki przyrząd znajdu-
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je się w pracowni szkolnej. Można użyć igły lub ostrego cyrkla, przykładając go
potem do szczęk suwmiarki. Można utworzyć ostry obraz rzeczywisty kapilary
na ekranie za pomocą soczewki i mierzyć wysokość słupka na obrazie dzieląc
potem przez powiększenie, to znaczy przez stosunek k = a/b, gdzie a i b są odległościami soczewki od kapilary i od ekranu. (Soczewka powinna mieć ogniskową 10 cm – 15 cm). Wysokość h należy mierzyć tak, jak jest to oznaczone
na rys. 9, to znaczy od środka menisku w kapilarze do prawdziwego poziomu
cieczy w naczyniu.
Stosując omawianą metodę można się spotkać z innymi jeszcze trudnościami. Często się tak zdarza, że ciecz podnosi się w rurce za nisko, gdy zaś zaczniemy powoli wynurzać kapilarę, słupek podniesie się za wysoko. Menisk
przy podnoszeniu kapilary nie przesuwa się gładko, nie utrzymuje ciągle tej
samej wysokości słupka, ale jakby napotyka na jakieś opory. Zjawisko to może
wprowadzić duże błędy. Jego przyczyną są zanieczyszczenia wewnętrznych
ścianek kapilary. Kapilarę należy zatem do pomiarów odpowiednio przygotować. Najpierw dobrze jest ją wymoczyć przynajmniej przez dobę w tzw. chromiance, czyli roztworze dwuchromianu potasowego w stężonym kwasie siarkowym (substancja silnie utleniająca), następnie parę godzin płukać w bieżącej
wodzie, po czym przepłukać w wodzie destylowanej. Na koniec trzeba przelać
przez nią parokrotnie alkohol etylowy i dokładnie wysuszyć. Przed właściwym
pomiarem dobrze jest przelać przez nią badaną ciecz.
Oto wyniki otrzymane przez zawodniczkę z okręgu krakowskiego, której
praca doświadczalna zasługuje na wzmiankę. Wyznaczała ona  dla wody, nafty i alkoholu etylowego, wykonując po 6 pomiarów z kapilarami o różnych
średnicach i biorąc średnie. Średnice kapilar mierzyła dwoma sposobami: za
pomocą klina (klinem było ostrze igły) oraz wykonując odlewy wewnętrzne
z laku, podobnie jak to zostało objaśnione wcześniej.
Woda

Nafta

Alkohol

d

h



d

h



d

h



cm

cm

mN/m

cm

cm

mN/m

cm

cm

mN/m

0,124 0,90
0,169 0,70
0,019 6,20
0,068 1,55
0,060 1,70
0,041 2,85
średnia

22,17
23,45
23,40
20,80
20,26
23,21
22,21

0,124 0,90
0,169 0,60
0,019 5,70
0,068 1,60
0,060 1,80
0,041 2,60
średnia

20,50
19,70
21,00
20,90
20,93
20,50
20,59

0,124 2,25
0,169 1,50
0,019 15,50
0,068 3,60
0,060 4,35
0,041 7,30
średnia

68,43
62,18
71,48
60,06
64,02
70,10
66,045
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W pracy widać staranność, uczennica nie umiała jednak ocenić krytycznie
dokładności swoich pomiarów średnicy rurki; podała ona wartości d aż do trzeciej cyfry po przecinku, mimo, że – jak stwierdziła, tłumacząc duże niepewności pomiaru w otrzymanych wartościach  – rurki włoskowate, wyciągane przez
nią samą, nie miały wszędzie jednakowego przekroju, a nawet nie zawsze były
dokładnie okrągłe. Wszystkie wartości  otrzymała za małe, prawdopodobnie
rurki miały w rzeczywistości nieco większą średnicę. Wartości d i h należało
zaokrąglić do dwóch cyfr znaczących – w konsekwencji, otrzymane wartości 
podać z tą samą dokładnością.
W każdym razie widać tu uczciwą, samodzielną pracę. Natomiast w przypadku, kiedy zawodnicy otrzymują zaskakująco dobre wyniki, sprawdzający
oceniający pracę nieraz mają wątpliwości, czy uczniowie ci nie wykonywali
zadania „od końca”, tak dobierając dane pomiarowe, by otrzymać wynik zgodny z tablicowymi.
Dążność do podawania w wynikach wielu cyfr po przecinku jest powszechna u uczniów; obserwuje się to na każdej olimpiadzie. Widocznie szkoła nie
uczy trzeźwego spojrzenia na wyniki pomiarów.
Sposób 4
Jest to właściwie wariant metody poprzedniej, opartej na zjawisku włoskowatości. Wariant ten omija trudności związane z pomiarem średnicy rurki kapilarnej.
Zamiast obserwować podnoszenie się cieczy w rurce możemy mierzyć wysokość warstwy cieczy, która na skutek włoskowatości podniesie się w szczelinie między dwiema płaskimi szklanymi płytkami. Takimi płytkami mogą być
starannie wymyte dwie płyty szklane, szkiełka mikroskopowe, a odległość między nimi można łatwo ustalić wstawiając przekładki (np. druciki) o znanej dokładnie grubości. Jako przekładki służyć mogą np. szkiełka nakrywkowe od
mikroskopu, których grubość zmierzymy łatwo śrubą mikrometryczną. Ważne
jest dobre dociśnięcie płyt do przekładek, czego można dokonać spinając taki
„pakiecik” drucianymi spinaczami.
Całkowita siła napięcia powierzchniowego działająca na jedną krawędź warstwy cieczy wynosi (rys. 10)
F '  F  cos  l    cos ,
a całkowita siła działająca do góry
P  2l cos.
Siła P musi być równa całkowitemu parciu hydrostatycznemu Q
Q  d lh g ,
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gdzie d jest odległością między płytami, a l długością płyt. Stąd otrzymujemy
2l cos  d lh g

i dalej



d h g
.
2  cos

Rys. 10

Zakładając jak poprzednio, że ciecz jest doskonale zwilżająca, czyli że kąt
 = 0, otrzymamy ostatecznie



d h g
2

(9)

Zawodnicy posługiwali się trzema pierwszymi metodami, przy czym pierwszą wybrało około 40%, drugą – około 30%, trzecią – około 20% uczniów. 10%
zawodników próbowało dokonać pomiaru tak, jak to opisywał obowiązujący
podręcznik fizyki dla klasy IX (drugiej licealnej w czteroletnim kursie). Opis
ten jednak należy traktować raczej jako doświadczenie myślowe, na którym
łatwo wyjaśnić pojęcie napięcia powierzchniowego, wcale jednak niełatwe do
zastosowania eksperymentalnego przez ucznia. Nic dziwnego, że próby te zakończyły się niepowodzeniem.
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Skoro na początku nie było nic, a później
nastąpił Wielki Wybuch, to co wybuchło?
– czyli pytania uczniów
Anna Kaczorowska
Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
oraz XIX Liceum Ogólnokształcące w Warszawie
Piotr Nieżurawski
Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
W szkole pytania zadają przeważnie nauczyciele. Po co? Przecież nie po to,
żeby uzyskać na nie odpowiedź – tę znają lub tak im się wydaje. Celem jest
uzyskanie informacji, o stanie wiedzy ucznia. A gdyby tak odwrócić tę szkolną
prawidłowość i poprosić, by uczniowie sformułowali pytanie do nauczyciela
fizyki, żeby napisali, powiedzieli, czego chcą się dowiedzieć…
Teraz uważaj droga Koleżanko i drogi Kolego. Jeśli pozwolisz na taką swawolę swoich uczniów i traktujesz ich, jak na to zasługują, to znaczy poważnie,
to musisz do tych pytań się ustosunkować. Nie wiemy, co interesuje Twoich
uczniów. Moi zapytali o zagadnienia kosmologiczne, filozoficzne i takie z pogranicza fizyki i fantastyki – związane z filmami, które oglądają. Na początku
roku szkolnego poprosiłam uczniów dwóch klas właśnie o to, żeby zadali mi
pytanie związane z fizyką, na które chcieliby dostać odpowiedź. Zadali… nie
było łatwo. Otrzymałam ponad 80 pytań. Podam przykłady.
1. Jak wygląda koniec Kosmosu i czy można tam dotrzeć?
2. Na czym polega tunelowanie kwantowe?
3. Czy są jakieś badania starające się potwierdzić lub zaprzeczyć teorii strun?
4. Czy teoria względności wyklucza wszechświat nieskończony?
5. Czy czas w pobliżu czarnej dziury płynie inaczej niż na Ziemi? Jeśli tak, to
co by się stało, gdyby ktoś był w pobliżu czarnej dziury jakiś czas, a następnie wrócił na Ziemię (zakładając, że taka podróż byłaby możliwa)?
6. Dlaczego planety krążą wokół Słońca, jakie siły mają na to wpływ i dlaczego nie zmieniają się wielkości orbit, tylko zawsze są takie same?
7. Skąd bierze się tak duża różnorodność materii, jeśli jest ona zbudowana
z takich samych elementów (protony, neutrony, elektrony)?
8. Czym jest czas i skąd się wziął?
9. Co znajduje się pomiędzy cząsteczkami powietrza? Są one luźno „upakowane” w porównaniu z ciałami stałymi czy cieczami, drgają i poruszają się
w jakiejś przestrzeni. Czym jest ta przestrzeń?
10. Dlaczego, jeśli już nie ma gwiazdy, możemy ją widzieć?
11. Dlaczego woda z daleka (morze) jest niebieska, a z bliska przezroczysta?
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12. Jaka jest różnica między gamma knife a cyber knife?
13. Dlaczego w dzień „niebo” jest niebieskie, a w nocy jest „czarne” i widzimy
gwiazdy?
14. Jak się płacze w przestrzeni kosmicznej?
15. Czy są możliwe międzykontynentalne przesyły energii, o których mówił
i które badał Nikola Tesla? A co za tym idzie, czy możliwa jest darmowa
ogólnodostępna energia dla wszystkich?
16. Z czego jest znany Faraday?
17. Dlaczego po włożeniu do gorącej herbaty kostek lodu, pękają one w środku?
18. W jaki sposób dźwięk (muzyka) przepływa przez słuchawki i trafia do naszego ucha?
19. W jaki sposób powstaje zdjęcie w aparacie fotograficznym (Jak zostaje
uchwycony obraz w aparatach)?
20. Dlaczego jak jest coś w szklance, np. kostka lodu w wodzie, migdał na kawie i obracam szklankę to to, co było w środku, nie obraca się ze szklanką?
21. Jak działa dzwonienie przez telefony komórkowe? (np. z Polski do Ameryki)
22. Jak odtwarza się dźwięk w płytach winylowych?
23. Interesuje mnie zjawisko burzy.
24. Dlaczego każde ciało widzimy jako całe (bez przerw ani dziur), skoro atomy tworzące ciało są w większości puste?
Wybrałam 25, trochę przypadkowo, bo wszystkie były ciekawe. Czytający te
słowa nauczyciele wiedzą, że na część pytań uczniowie znajdują odpowiedzi
w programie rozszerzonej fizyki, pozostałe pytania czekają na odpowiedź. Widzicie Państwo, że można wyróżnić sporą grupę pytań dotyczących Kosmosu,
a w szczególności jego granic. Albo kto z Państwa np. wie, co to jest czas i skąd
się wziął? Można oczywiście posłużyć się definicjami czasu z poradnika fizycznego, podręcznika mechaniki, ale doskonale wiemy, że charakter tego pytania i jeszcze kilku spośród przytoczonych jest egzystencjalny. Część pytań
wynikała z obserwacji zjawisk otaczającego świata: kolor nieba, wody, związek
miedzy budowa atomową a obserwowanymi cechami ciał. I ostatnia grupa to
wyjaśnienie działania urządzeń. Moi uczniowie czekali na odpowiedzi i dyskretnie sugerowali „a może pani odpowie na Facebooku”, „a może każdemu
z nas osobno na karteczce…”. Nie było wyjścia – trzeba było zorganizować
koło fizyczne, którego program był w zarysie gotowy.
Tak w Liceum Ogólnokształcącym im. Powstańców Warszawy w Warszawie powstało koło fizyczne pod nazwą Odkryjmy to razem. Koło prowadzone
było przez dwie osoby: doktora Piotra Nieżurawskiego, który jest kierownikiem
Zakładu Dydaktyki Fizyki Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz
piszącą te słowa. Koło działało przez 3 lata.
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Realizacja programu zainspirowanego pytaniami uczniów przebiegała dwutorowo. Na część pytań - zwłaszcza tych kosmologicznych oraz dotyczących
mechaniki kwantowej – odpowiedzi udzielali prowadzący. Druga część to odpowiedzi, które sformułowali uczniowie, niekoniecznie autorzy pytań. Jeśli
pytania kolegów były ciekawe, to poszukali na nie odpowiedzi w literaturze
i w Internecie i przygotowali wypowiedź lub prezentację.
Myślę, że wielu uczniów w czasie tych zajęć spotkało się po raz pierwszy
z odpowiedzią: „Jak to jest? Nie wiadomo… Nauka tego nie tłumaczy, nauka –
w szczególności fizyka – zajmuje się zjawiskami powtarzalnymi”. Lub też:
„W tej chwili możemy powiedzieć tylko tyle. Może to będzie przedmiot Twoich badań”. Jesteśmy przekonani, że to jest ważny element edukacji i wychowania – pokazanie młodemu człowiekowi z jednej strony granic współczesnej
nauki, a z drugiej – faktu, że nauka jest łańcuchem ludzkich poszukiwań. Nasi
uczniowie w tym łańcuchu mają swoje miejsce.
Zajęcia były tak prowadzone, żeby uczestnikom dać możliwość wypowiedzi,
komentowania, zadawania pytań. Najpierw odzywali się najodważniejsi i każdy
starał się tą wypowiedzią nie ośmieszyć, a raczej innym zaimponować. W miarę
upływu czasu pogłębiała się zażyłość pomiędzy uczniami i atmosfera stawała
się swobodniejsza. Ponieważ w zajęciach brali udział uczniowie z różnych poziomów nauczania, więc ich wiedza, dojrzałość intelektualna i wyrobienie towarzyskie były różne. Zauważyliśmy, że mieszanie uczniów młodszych i starszych bywa bardzo inspirujące. To niemożliwe, żebyśmy za rok byli tacy jak oni
– usłyszałam szept jednego z uczestników, słuchającego starszego kolegi.
Na pierwszych zajęciach opowiedziałam uczniom o legendarnej Kawiarni
Szkockiej we Lwowie i matematykach pracujących na Uniwersytecie Lwowskim, którzy stworzyli tak zwaną „lwowską szkołę matematyki”. Niebagatelnym elementem w kawiarni w czasie dyskusji słynnych „Nieśmiertelnych” była
konsumpcja. I tak powstał zwyczaj przynoszenia na nasze zajęcia czegoś do
zjedzenia – wszak wszyscy byliśmy głodni po 7–8 lekcjach. To był kluczowy
element tworzący bardzo dobrą atmosferę spotkań. Przed zajęciami uczniowie
przestawiali ławki, tak żeby wszyscy siedzieli w koło i ta, niby drobna rzecz,
zmieniała nastrój na bardziej piknikowy.
Wracając do metody pracy koła, to można ją scharakteryzować w kilku
punktach:
 staraliśmy się zminimalizować rolę matematyki,
 zamysłem było, aby więcej opowiadać, pokazywać, mniej pisać na tablicy,
 chcieliśmy pobudzać intuicję poprzez odwoływanie się do znanych zjawisk, wskazywanie analogii,
 zadawaliśmy pytania, które pomagały znaleźć rozwiązanie problemu,
 zachęcaliśmy i pozwalaliśmy na eksperymentowanie,
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 nie krytykowaliśmy niepoprawnych wypowiedzi, znajdowaliśmy w nich
to, co właściwe i stopniowo korygowaliśmy (my lub sami uczniowie).
Ogólnie – przeważała dyskusja, a nie wykład.
Szczególnie inspirujące były sytuacje, w których uczniowie odkrywali, że
niektóre standardowe – obecne w artykułach popularnonaukowych, a nawet
w podręcznikach – wyjaśnienia zjawisk są nieprawdziwe. A do takich wniosków nasi podopieczni doszli, rozwiązując zagadkę Jak drzewa transportują
wodę na wysokości większe niż 10 metrów.
W praktyce nauczycielskiej są działania, które dają rezultat stosunkowo
szybko, ale te dotyczą raczej spraw organizacyjno-operacyjnych. Na prawdziwe
efekty w nauczaniu czeka się dosyć długo. Nasze koło nie przygotowuje do
egzaminu maturalnego czy do określonego konkursu, testu lub olimpiady. Nie
jest również kółkiem wyrównawczym dla najsłabszych uczniów. Czym zatem
jest? Dla nas – najciekawszą stroną pracy nauczycielskiej i wychowawczej. Dla
uczniów było to chyba jedno z nielicznych miejsc, gdzie mogli otwarcie mówić
o swoich wątpliwościach i o tym, co ich ciekawi.
P.S.
Uczniowie przynosili upieczone przez siebie ciasta, a „ciało pedagogiczne” dla
wszystkich – zupę na zamówienie uczniów, podobno dobrą, która powoli staje
się już legendą.
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Uwagi o nauczaniu fizyki
z okazji 50 lat GIREPu
Zofia Gołąb-Meyer

GIREP to akronim francuskiej nazwy Groupe International de Recherche sur
l’Enseignement de la Physique, czyli międzynarodowej organizacji zajmującej
się nauczaniem fizyki. Grupa założona w marcu 1966 roku (Newsletter nr 1,
Dec. 1974) powstała na podobieństwo istniejącej już grupy poświęconej nauczaniu matematyki. Pamiętamy, że wtedy rozpoczynała się rewolucja w nauczaniu matematyki, lansowano tzw. New Math. Druga połowa XX wieku to
lawinowy wręcz rozwój fizyki i jej zastosowań, wzrost jej prestiżu. To zarazem
początki, zrazu nieagresywne, budzenia się antyscientyzmu. Fizyk w literaturze
i filmie był stale reprezentantem „łebskiego” inteligenta cieszącego się poważaniem społecznym, młody fizyk cieszył się zainteresowaniem dziewcząt. Absolwenci fizyki garnęli się nie tylko do zawodów technicznych, lecz przede
wszystkim do pracy naukowej w powstających coraz to nowych i większych
międzynarodowych ośrodkach badawczych. Aby zilustrować, jak bardzo
w ostatnim półwieczu zmieniła się fizyka, przypatrzmy się dwóm Nagrodom
Nobla przyznanym za odkrycia w fizyce neutrin. Tę, nadaną w 1988 roku za
eksperyment z roku 1962 wykazujący istnienie dwóch neutrin otrzymali trzej
fizycy: Jack Steinberger, Leon Ledermann oraz Melwin Schwartz. Jack Steinberger w wywiadzie zamieszczonym w Fotonie 66 (s. 30) opisuje prace w kilkuosobowym zespole. W 2015 roku Nagroda Nobla przypadła dwóm fizykom –
Takaakiemu Kajicie oraz Arthurowi B. McDonaldowi (za odkrycie oscylacji
neutrin), kierującym kilkusetosobowymi (!) zespołami uczonych i techników
(polecamy wywiad z fizyczką Joanną Zalipską w Fotonie1 pracującą przy eksperymencie japońskim). Już samo porównanie liczby fizyków pracujących
w tych eksperymentach pokazuje jakościową zmianę w uprawianiu fizyki.
Obecnie zjazdy, meetingi i kongresy nawet wąskich specjalności gromadzą
tysiące uczestników. Liczba czasopism naukowych sięga setek. Fizyka szturmem wkracza w zupełnie nowe obszary, jak np. ekonomia czy językoznawstwo.
Jak w czasie tak radykalnych zmian w uprawianiu fizyki zmieniło się nauczanie fizyki? Okazuje się, że w praktyce nie tak bardzo. To jest w zasadzie
zrozumiałe. Nauczanie dotyczy relacji międzyludzkich, a te są przecież uniwersalne. Zmieniły się jednak szkoły i samo społeczeństwo. Zatem i nauczanie
fizyki, a przynajmniej zasady jej nauczania, uległy ewolucji. Spróbujmy wyróżnić istotne zmiany. Dwie najbardziej widoczne, to moim zdaniem: masowość

1

Foton 131, Zima 2015, s. 15 i 24.
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nauczania oraz fakt, iż szkolne nauczanie ma poważną konkurencję – fizyka
wyszła ze szkół.
Masowość nauczania
W kulturze zachodnioeuropejskiej pół wieku temu (jak i znacznie wcześniej)
obowiązek szkolny był powszechny. Oznaczało to, że większość społeczeństwa
spotykała się już nawet na niższym etapie nauczania z przedmiotem noszącym
nazwę fizyka. Część uczniów kontynuowała naukę fizyki w szkołach średnich,
a następnie na studiach. Mamy podstawę, by uważać, że nauczano dobrze, ponieważ nauka i technika dostawały armię doskonale przygotowanych do zawodu pracowników. Rozwijała się też dydaktyka fizyki. Zaczęto zwracać uwagę
na samodzielne eksperymentowanie uczniów, budowano zestawy do demonstracji. Metody nauczania były zorientowane na uczniów zdolnych, przyszłych
fizyków i inteligentów technicznych. Dopiero później zorientowano się, iż cała
ogromna rzesza młodzieży pozostaje poza zasięgiem wysiłków nauczycieli, jest
odporna na nauczanie i ma głęboką niechęć do tego przedmiotu. Fizyka wybiła
się na pierwsze miejsce na liście tych najbardziej znienawidzonych. Masowość
nauczania nie przekładała się na powszechną znajomość podstaw fizyki.
Członkowie grupy GIREP to dostrzegli i w ciągu 50 lat działalności skoncentrowali się na „normalnych”, przeciętnych uczniach, tych tak „odpornych”
uprzednio na nauczanie. Wypracowano nowe, bardzo skuteczne metody kształcenia. Pozostaje pytanie, dlaczego te nowe metody nie znalazły odbicia w powszechnym nauczaniu. Dlaczego, pomimo iż wiadomo, jak należy podchodzić
do przeciętnych uczniów, rezultaty są mizerne i nadal fizyka jest uważana przez
większość z nich za nielubiany i trudny przedmiot, a ignorancja w znajomości
fizyki nie jest czymś wstydliwym, a co gorzej, bywa powodem do chluby.
Kilkudziesięcioletnie starania nauczycieli i dydaktyków fizyki zorientowanych na szerokie spektrum uczniów przyniosły pewne pozytywne rezultaty.
Nowe metody i zalecenia były prezentowane na konferencjach GIREPu i znalazły się w arsenale metod wielu nauczycieli. Bardzo intensywnie lansowano
hasło, że fizyka ma być przede wszystkim interesująca, że ma intrygować, że
nie jest trudna i że jest absolutnie dostępna dla każdego nawet bez większego
wysiłku. To jakby przeciwny biegun dawnego, w kiepskim wydaniu, nauczania
podawczego z fizyką do wykucia. W zwulgaryzowanej wersji miało być „łatwo,
miło i przyjemnie”. Takie podejście bywa wypaczane i zamiast zrozumienia,
zostawia wrażenie mało poważnej zabawy, a co gorsza, kreuje postawę arogancji. W założeniu zajęcia z twórczą aktywnością uczniów, jeśli nie są poparte
aktywnym i bardzo uważnym towarzyszeniem nauczyciela, mogą być jeszcze
mniej warte niż krytykowane (słusznie) klasyczne lekcje, prowadzone tak zwanym „równym rzędem”, które przypominały przygotowywanie posiłków
z książki kucharskiej.
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Materiały z konferencji GIREP są istną kopalnią dobrych pomysłów i przykładów. Nic, tylko z nich czerpać garściami. Część z tych pomysłów to tak
zwane hands-on experiments, czyli proste doświadczenia wykonywane przez
uczniów przy wykorzystaniu zasobów domowych. Nauczyciele z wielu krajów
przywozili na GIREPy swoje pomysły. Z racji pewnej egzotyki wymienię tylko
„stray cats” z Japonii. Poza szkołę wyprowadzała takie eksperymenty między
innymi Katharina Teplanova z Bratysławy. To tylko dwa przykłady spośród
wielu.
Zadania w szkole
Zdecydowanie zmienił się styl zadań z fizyki. Prawie zniknęły znienawidzone
abstrakcyjne zadania, które rozwiązywano rutynowo: dane, szukane, wzory,
rachunek, sprawdzenie jednostek, wynik bez komentarza. Starsi czytelnicy pamiętają kultowy zbiór zadań Zillingera, na którym trenowały całe pokolenia
fizyków.
Nowe zadania to albo testy wyboru, albo długie, wielostopniowe zadania narracyjne napisane językiem potocznym. W praktyce nie okazały się „remedium”
na powszechne nielubienie zadań. Wprawdzie nie są abstrakcyjne, tylko związane
z życiem, lecz dalej pozostają trudne dla uczniów. Nie miejsce tu na szczegółową
analizę tego faktu. Jednym z powodów może być to, iż prawidłowa ich budowa
jest trudniejsza niż zadań tradycyjnych, język narracji stwarza nowe pułapki,
a zatem nowe trudności. Z kolei generowanie coraz to nowych zadań testowych
też jest źródłem zadań niepoprawnych (kłopoty z doborem dystraktorów), a poza
tym stwarza pokusę pamięciowego uczenia się rozwiązań.
Podręczniki, curricula
W tej materii zaszły rewolucyjne zmiany. Współczesne podręczniki zupełnie
nie przypominają tych sprzed 50 lat, i to nie tylko z wyglądu, ale z układu. Nie
są wzorowane na schemacie kształcenia fizyki uniwersyteckiej. Należy uznać
rolę pierwszych podręczników i curriculum brytyjskiego programu Nuffield.
We wszystkich krajach zaczęto układać nowe programy i pisać nowe podręczniki. Wymienię dla przykładu rewolucyjny holenderski program PLON, w którym zamiast tradycyjnych działów uczniom proponowano jednostki lekcyjne,
takie jak „budujemy mosty”, „bezpieczeństwo” itp. Nie wiem jednak, czy program jest kontynuowany.
W chwili obecnej jest moda na zintegrowaną przyrodę, nie tylko w klasach
początkowych, lecz również i w liceum. Takie podejście powinno być dla
uczniów znacznie bardziej przyjazne. Niesie jednak niebagatelną trudność: jest
dla nauczyciela o wiele bardziej wymagające. Nauczyciel musi być lepiej
i szerzej wykształcony. Takie zunifikowane podejście do przyrody nie oddaje
historycznej drogi nauki, która rozwijała się dzięki podziałowi na bardziej
szczegółowe dziedziny, jak np. chemia, fizyka, a w ramach fizyki – mechanika,
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optyka itp. Do tej pory jednak taka formuła nie była metodycznie testowana.
Nie badano czy ułatwia ona rozumienie zjawisk, prawidłową ich interpretację
i prawidłowe zapamiętywanie. Moje, wprawdzie bardzo ograniczone doświadczenie w nauczaniu nakazuje mi pewną ostrożność w sądach. Dostrzegam pewne argumenty za tradycyjnym układem materiału. Być może psycholog genetyczny Jean Piaget miał nieco racji w stwierdzeniu istnienia paralelizmu między
rozwojem jednostkowym i gatunkowym (tu chodzi o rozwój intelektualny). Nie
wiem, dlaczego niektóre dobre propozycje odchodzą do lamusa i są zastępowanie niekoniecznie lepszymi.
Doświadczenia szkolne
W tym zakresie nastąpiła istna rewolucja. Przemyślanie urządzona pracownia
szkolna, w której uczniowie mieli przygotowane stanowiska i wykonywali
„równym rzędem” doświadczenia w zwulgaryzowanej wersji, jak gotowanie
z książki kucharskiej, zostały zastąpione pracownią do pracy twórczej, często
zespołowej (!!!). Uczniowie w grupach planują doświadczenia, sami budują
sobie stanowisko, wykonują pomiary i piszą raport. Nauczyciel im towarzyszy.
Uczniowie są młodymi badaczami, pracują twórczo. Wykonują sami, co tylko
leży w zakresie ich możliwości. Są to doświadczenia typu „hands-on”, w Polsce, niestety, ciągle jeszcze nie tak często spotykane.
Szturmem weszły do pracowni komputery. Nauczyciele natychmiast stworzyli tzw. CBL (computer based laboratory). Budowali interfejsy, pisali oprogramowanie, wciągali do pracy swoich uczniów. Ostatnio wykorzystuje się
smartfony w coraz bardziej przemyślany sposób. Praca w tak urządzonej pracowni szkolnej wymaga więcej czasu oraz większego zaangażowania i wiedzy
nauczyciela. Wykonywanie eksperymentów, w których wykorzystuje się potencjał twórczy uczniów, wymagający więcej czasu, może powodować, że braknie
go na inne doświadczenia kanoniczne.
Nauczyciele i uczniowie ratują się zestawami doświadczeń na YouTube.
Bywają doskonałe, przeznaczone dla półprofesjonalistów, ale i takie dla kompletnych amatorów. Oglądający dzielą się swoimi uwagami i projektują kolejne.
To niesłychanie cenne źródło wiedzy. Zdajemy sobie sprawę, że choć dla jednych doświadczenia na YouTube mogą być inspiracją, to dla innych – łatwą
wymówką, by samodzielnie niczego nie wykonywać. Osobiście brakuje mi
platformy z recenzjami filmów i programów telewizyjnych, dotyczących zagadnień z fizyki.
Fizyka poza szkołą
W czasie ostatniego półwiecza fizyka wyszła poza mury szkolne. Następuje to
głównie na trzech polach: muzea interakcyjne, festiwale i spektakularne pokazy
oraz internet, a także telewizja. Okazuje się, że niedouczone w szkole społeczeństwo jest jednak głodne wiedzy. Zarówno mega centra typu Centrum Nauki
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Kopernik, jak i kameralne muzea oraz takie na świeżym powietrzu cieszą się
niesłabnącym powodzeniem. Idea Francka Oppenheimera rozkwita. Posiadanie
w mieście „naukowego” parku rozrywki staje się kwestią prestiżu. To cieszy!
Prekursorem była „Hisa experimentov” w Lublanie czy wystawy Kathariny
Teplanovej pokazywane na GIREPach. Publiczność tłumnie przybywa na rozmaite duże i małe festiwale nauki, na demonstracje z fizyki i spektakle naukowe.
W Krakowie Eksperyment Łańcuchowy już trzy razy gromadził tłumy publiczności, głównie dzieci z rodzicami. Pierwszy raz Eksperyment Łańcuchowy obserwowałam na GIREPie w Lublanie. Ciekawe, w ilu miejscach jest powtarzany?
Zakończenie
W chwili obecnej żaden nauczyciel nie powinien narzekać na braki wyposażenia pracowni i na braki pomysłów do wykonywania doświadczeń z uczniami.
Ma do dyspozycji istne bogactwo do naśladowania. Materiały z konferencji
GIREP są nie tylko ich skarbnicą, lecz też przewodnikiem, jak z nich korzystać.
Jeszcze raz powtórzę pytanie: dlaczego, skoro jest tak dobrze, to jednak w praktyce, w szkołach, jest źle?
Moim zdaniem przyczyn należy szukać w niedostatecznym i niewłaściwym
kształceniu nauczycieli (tu się prawie nic nie zmieniło) oraz braku ich stałego
dokształcania (!). Tak jak lekarze muszą się obowiązkowo dokształcać, tak samo powinni nauczyciele.
Powodem jest brak woli politycznej. To jest paradoks, ponieważ wszyscy
wiemy, że na dalszą metę tylko nauka i technika mogą świat ratować przed
rozmaitymi katastrofami, że potrzebujemy najwyższej klasy naukowców i techników, lekarzy. Z drugiej strony, z powodu krótkowzrocznej polityki promuje
się antyscientyzm.
Jako wyzwanie dla GIREPu widzę:
 Nowe badania prekoncepcji i błędnych koncepcji u dzieci. Żyjemy w zupełnie innym środowisku niż 100 czy 50 lat temu.
 Badanie wpływu nowatorskich programów nauczania na rozumienie zjawisk
przyrodniczych.
 Badanie podręczników (również tych internetowych).
 Badanie korelacji między wykształceniem w matematyce i przedmiotach
przyrodniczych a podejmowanymi przez ludzi decyzjami politycznymi typu
BREXIT, czy w Polsce poparcie dla programu 500+.
Dostrzegam wiele nowości, czy też przypominanie starych, sprawdzonych
a następnie zarzuconych. Intryguje mnie, które z nich przebiją się i staną się
popularne, by nie rzec rutynowe w przyszłości. Czy istotna przed laty, i zdaje
się uniwersalna, relacja mistrz-uczeń, wpływająca na kształcenie uzdolnionych
jednostek, straci znaczenie i zastąpią ją np. internetowe kontakty? Czy społeczeństwo zadowoli się w szkołach jedynie popularyzacją (też bardzo trudną),
która może być łatwo zamieniona w indoktrynację?
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Konferencja GIREP 2016 w Krakowie
Dagmara Sokołowska
Instytut Fizyki UJ

Na przełomie sierpnia i września 2016 roku Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego był gospodarzem międzynarodowej konferencji dotyczącej nauczania fizyki oraz badań w tym zakresie,
GIREP Seminar 2016. Ponieważ w roku bieżącym GIREP (Groupe International de Recherche sur l’Enseignement de la Physique) obchodzi swoje 50-lecie,
spotkanie w Krakowie było także okazją do świętowania okrągłej rocznicy powstania tej organizacji. Honorowy patronat nad konferencją objęli Prezes Polskiej Akademii Umiejętności prof. Andrzej Białas oraz Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr Jarosław Gowin.

prof. Andrzej Białas,
Prezes Polskiej Akademii Umiejętności

prof. A. Warczak,
Dziekan WFAIS Uniwersytetu Jagiellońskiego

Pierwszy dzień konferencji, dzięki uprzejmości Pana Prezesa PAU, został
zorganizowany w siedzibie Akademii w Krakowie i poświęcono go historii organizacji GIREP oraz przeglądowi rozwoju metod nauczania fizyki w Europie i na
świecie na przestrzeni półwiecza. Wśród znakomitych gości znalazło się wielu
dydaktyków fizyki, w chwili obecnej już emerytowanych, którzy wnieśli nieoceniony wkład w rozwój edukacji i badań edukacyjnych w postaci licznych publikacji książkowych, stanowiących filary dydaktyki fizyki w obecnej postaci. Spotkanie rozpoczęły krótkie przemówienia Prezesa PAU, prof. Andrzeja Białasa,
Dziekana Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu
Jagiellońskiego, prof. Andrzeja Warczaka oraz Pani Prezydent GIREPu, prof.
Marisy Michelini z Uniwersytetu w Udine we Włoszech. Wykład plenarny pt.
Teaching physics in XXI century. Why and How wygłosił prof. Łukasz Turski,
Przewodniczący Rady Programowej Centrum Nauki Kopernik.
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prof. Łukasz Turski, Przewodniczący Rady
Programowej Centrum Nauki Kopernik

W sesji historycznej wystąpiły dr Seta Oblak, była pracownica Słoweńskiego
Ministerstwa Edukacji odpowiedzialna za nauczanie fizyki w Słowenii i wieloletni sekretarz organizacji GIREP oraz dr Zofia Gołąb-Meyer, związana z GIREPem
od niemal 40 lat. Dzięki połączeniu poprzez Skype’a było możliwe także spotkanie z prof. Paulem Blackiem, jednym z pierwszych Prezydentów GIREPu, emerytowanym wykładowcą King’s College w Londynie, autorem wielu publikacji
dotyczących strategii oceniania.

dr Seta Oblak

dr Zofia Gołąb-Meyer

W końcowej części uroczystości głos zabrali przedstawiciele organizacji międzynarodowych, z którymi GIREP współpracuje od wielu lat w zakresie wymiany doświadczeń w edukacji i badań w dydaktyce fizyki oraz nauk przyrodniczych
i ścisłych:
 Prof. David Sokoloff z Amerykańskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Fizyki (AAPT)
 Prof. Dean Zollman z Amerykańskiego Stowarzyszenia Fizyków (APS)
 Prof. David Sands z Europejskiego Stowarzyszenia Fizyków (EPS),
Przewodniczący Sekcji ds. Edukacji Fizyki
 Prof. Costas Constantinou, prezydent Europejskiego Stowarzyszenia
Badawczego Edukacji Nauk Przyrodniczych i Ścisłych (ESERA)
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 Prof. Marco Antonio Moreira z Interamerykańskiej Konferencji Edukacji
Fizyki (IACPE)
 Leon Jurcic z Międzynarodowej Organizacji Studentów Fizyki (IAPS)
 Prof. Hideo Nitta, Przewodniczący Międzynarodowej Komisji Edukacji
Fizyki (ICPE)
 Prof. Cesar Mora Prezydent Latynoamerykańskiej Sieci Edukacji Fizyki
(LAPEN)
 MPTL – Dr Francisco Esquembre z organizacji Multimedia w Nauczaniu
i Uczeniu się Fizyki
 Prof. Takatoshi Murata, Prezydent Japońskiego Stowarzyszenia Edukacji
Fizyki (PESJ)
 Hendrik Ferdinande z Networku HOPE
oraz byli członkowie Komitetu Głównego GIREP:
 Prof. Manfred Euler
 Dr Ton Ellermijer
 Dr Ian Lawrence
 Dr Michele D’Anna
 Prof. Gorazd Planinsic
 Prof. Christian Ucke
Merytoryczna część tegorocznej konferencji została zorganizowana
w kolejnych dniach, tj. 31.08–3.09.2016, na temat „Projekty służące poprawie
nauczania i uczenia się fizyki, zogniskowane na pracy w laboratorium i oparte
na badaniach dydaktycznych”. Jej celem była prezentacja najnowszych badań,
wymiana doświadczeń oraz przeprowadzenie 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. W ciągu dwóch dni niemal 130 uczestników z 26 krajów: Austrii, Belgii, Brazylii,
Cypru, Czech, Ghany, Grecji, Gruzji, Hiszpanii, Holandii, Indii, Irlandii, Izraela, Japonii, Malty, Meksyku, Niemiec, Słowacji, Słowenii, Stanów Zjednoczonych, Szwajcarii, Ukrainy, Węgier, Wielkiej Brytanii, Włoch oraz Polski miało
okazję uczestniczyć jeszcze w pięciu wykładach plenarnych:
 Empowering the engines of knowledge and creativity: Learning from experiments in theory and practice – prof. Manfred Euler, Niemcy
 The Impact and Promise of Open-Source Computational Material for
Physics Teaching – prof. Wolfgang Christian, Stany Zjednoczone
 Labs to build modern physics way of thinking – prof. Marisa Michelini,
Włochy
 Research Validated Distance Learning Labs for Introductory Physics Using IOLab – prof. David Sokoloff, Stany Zjednoczone
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 Approaches to formative assessment for learning in Physics – prof. Costas Constantinou, Cypr
Pozostałe wykłady, sesja plakatowa oraz liczne panele dyskusyjne toczyły
się wokół pracowni 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. Tematy te
są szczególnie istotne z punktu widzenia nauczania fizyki oraz edukacji innych
przedmiotów przyrodniczych i ścisłych w Polsce, gdzie od lat dydaktyki szczegółowe rozwijane są na poszczególnych wydziałach jakby w ukryciu, a możliwość awansu zawodowego, w tym otrzymania tytułów naukowych w zakresie
dydaktyk szczegółowych, napotyka na bariery niezrozumienia powagi zagadnienia jakości edukacji i jej wpływu na poziom wykształcenia przyszłych pokoleń oraz dalszego rozwoju, zarówno intelektualnego, jak i gospodarczego,
naszego kraju.
Podsumowanie wykładów, sesji plakatowej oraz paneli dyskusyjnych zostanie wkrótce zaprezentowane w sześciu raportach z grup roboczych poświęconych głównym tematom poruszanym podczas Konferencji. Najlepsze prezentacje zostaną opublikowane w specjalnej książce, a pozostałe artykuły – będą
dostępne w formie materiałów pokonferencyjnych na stronie GIREP 2016: kopernhttp://www.girep2016.confer.uj.edu.pl/home. Już w tej chwili można na
niej znaleźć streszczenia wykładów plenarnych, list prof. Paula Blacka z okazji
50. rocznicy GIREPu oraz artykuł towarzyszący jubileuszowemu koncertowi
organowemu pt. World of Sound, zaprezentowanemu przez wybitnego organistę
dr. Laurence’a Rogersa, emerytowanego wykładowcę Uniwersytetu w Leicester, Wielka Brytania.

Sekretariat GIREP 2016 w holu PAU
(od lewej: Anita Święs, Agata Nowak, Justyna Nowak, Paweł Kniaź, Inka Sokołowska)
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Protokół z posiedzenia Jury
Ogólnopolskiego Festiwalu
„Nauki Przyrodnicze na Scenie 7”
Jerzy Jarosz
Przewodniczący Festiwalowego Jury
Instytut Fizyki Uniwersytet Śląski
W dniach 16–17 września 2016 roku w ramach Ogólnopolskiego Festiwalu
„Nauki Przyrodnicze na Scenie 7” zaprezentowano 33 demonstracje, 7 przedstawień i 20 prezentacji multimedialnych.
Jury oceniające demonstracje obradowało w składzie:
1. dr Jerzy Jarosz, Instytut Fizyki Uniwersytet Śląski – przewodniczący
2. prof. Zdzisław Błaszczak, Wydział Fizyki UAM
3. dr Krzysztof Karpierz, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski
4. mgr Mirosław Łoś, Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia
Nauczycieli
5. dr Aneta Mika, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie, Wyższa
Szkoła Edukacji i Terapii w Szczecinie
i na posiedzeniu w dniu 17 września 2016 r. postanowiło przyznać:
1. miejsce zespołowi z I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Wieluniu w składzie: Paulina Załęcka, Bartosz Tobis, opiekun: mgr
Zenona Stojecka, za demonstrację pt. „Siły magnetyczne”
2. miejsce zespołowi z I Liceum Ogólnokształcącego im. Eugeniusza Romera w Rabce Zdroju w składzie: Paweł Kowalik, Maciej Szeląg, Michał Kądziołka, Anna Przybyło, Radosław Gałka, opiekun: mgr Beata Świder, za demonstrację pt. „Bombkowa zabawa”
3. miejsce ex aequo zespołowi z I Liceum Ogólnokształcącego im. Rodu
Leszczyńskich w Lesznie w składzie: Iwona Skrzypczak, Joanna Muszkieta,
opiekun: mgr Marzena Trybuszewska, za demonstrację pt. „Srebrne fraktale”
oraz zespołowi z III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika
w Kaliszu w składzie: Ada Barankiewicz, Jakub Pasternak, Jakub Kaczmarek,
Dominik Krzysiak, Patrycja Kaczor, Filip Jabłoński, Stanisław Piaskowski,
Zuzanna Napora, opiekun: mgr Małgorzata Masłowska, za demonstrację pt.
„Wodoodporność”
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Wyróżnienia:
– zespołowi z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie w składzie:
Natalia Garbarek, Laura Andrzejewska, opiekun: mgr Wiesława Idziak, mgr
Ewa Peplińska, za demonstrację pt. „Detektywi na tropie – odkrywanie chemicznych tajemnic”
– zespołowi z Zespołu Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsko-Białej w składzie: Konrad Jurzak, Michał Kawiak, opiekun:
mgr inż. Marek Myśliński, mgr inż. Arkadiusz Krzempek, za demonstrację pt.
„Projektowanie modeli obiektów latających”
– zespołowi z Samorządowego Zespołu Szkół Gimnazjum im. Mikołaja
Kopernika w Złotym Stoku w składzie: Dawid Seweryn, Michał Andrejew,
Jarosław Janiec, opiekun: mgr Konstancja Nowakowska, za demonstrację pt.
„Dźwiganie ciężarów”
– zespołowi z Publicznego Gimnazjum nr 1 w Warce w składzie: Cezary
Piekarniak, Dawid Matysiak, Michał Białoskórski, opiekun: mgr Adam Grześka, mgr Piotr Pietrzak, za demonstrację pt. „Doświadczenia z użyciem balonu”
Wyróżnienie specjalne dla najmłodszych uczestników:
– zespołowi z Pierwszego Polsko-Angielskiego Niepublicznego Przedszkola
z Oddziałem Żłobkowym „Akademia Małych Odkrywców” w Rogoźnie
w składzie: Hanna Gaińska, Kamila Koroluk, Marta Kapczyńska, Natasza Lichowska, Mateusz Polcyn, Gabriel Franckowski, Igor Kopaniarz, Bartek Adamczewski, Jan Ciesielski, Kacper Kaczmarek, opiekun: Emilia Khan, za demonstrację pt. „Czy przedszkolak może unieść worek wypełniony powietrzem?”
Jury postanowiło także przyznać:
Nagrodę specjalną festiwalu ufundowaną przez Fundację Zaawansowanych Technologii E(X)PLORY:
Marcinowi Wachowiakowi z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Śremie
za demonstrację pt. „Głośnik plazmowy – plazma i jej niezwykłe własności”
przygotowaną pod opieką mgr Doroty Cieślińskiej
oraz
Nagrodę specjalną ufundowaną przez „Jacek Legendziewicz Jordan Group”
w postaci vouchera na pobyt weekendowy w Krakowie i uczestnictwo
w „Lekcji matematyki i fizyki w Starym Krakowie”, obejmującego nocleg
i wyżywienie zespołowi w składzie: mgr Łukasz Wyka, Konrad Żyła, Paulina
Kuska, Paulina Dziubak, Zuzanna Machnij, Ewa Jusiuk, Łukasz Wyka, Sandra
Gulbinowicz, Nikola Lutz, Aleksandra Rydzewska z Zespołu Szkół nr 1
w Szczecinie za demonstrację pt. „W krainie dźwięku” przygotowaną pod opieką
mgr Agaty Kuźbik
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Jury oceniające przedstawienia obradowało w składzie:
1. mgr Maria Dobkowska, ZG PTF – przewodnicząca
2. dr Zofia Gołąb-Meyer, Instytut Fizyki Uniwersytet Jagielloński
3. prof. Michał Kurzyński, Wydział Fizyki UAM
4. dr Aneta Szczygielska, Instytut Fizyki Uniwersytet Śląski
5. mgr Agata Zięba-Warcholak, I LO im. J. Słowackiego w Przemyślu
i na posiedzeniu w dniu 17 września 2016 r. postanowiło przyznać:
1. miejsce zespołowi z Samorządowego Zespołu Szkół Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Złotym Stoku w składzie: Gabriela Pluciak, Julia Janiczek, Dawid Seweryn, Jarosław Kawa, Michał Andrejew, Jarosław Janiec, Stanisław Pluciak, Jędrzej Krzywonos, Krzysztof Marynowski, opiekun: mgr Konstancja Nowakowska, za przedstawienie pt. „Cyrkowe show”
2. miejsce ex aequo zespołowi z I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego
im. Zbigniewa Herberta w Częstochowie w składzie: Jakub Rządkowski,
Michał Karbownik, Marta Wróbel, Maciej Kuczyński, Krzysztof Kumka, Marek Sztuka, Jadwiga Wróbel, Julia Owczarek, Emanuela Szczygłowska i Tomasz Wróbel ze Szkoły Podstawowej nr 24 im. J.M Szancera w Częstochowie,
opiekun: mgr Teresa Wróbel, za przedstawienie pt. „Mały Książe w świecie
nauki” oraz zespołowi z Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 3
w Poznaniu w składzie: mgr Sonia Wójcik, mgr Jolanta Stamburska, Natalia
Herós, Aleksander Michalak, Zuzanna Tomidaj, Maciej Złoczewski, Daniel
Dreścik, Jakub Ludwiczak, Maciej Książkiewicz, Bartosz Klawittek, Alicja
Kozak, Michał Wojciechowski, Patrycja Szymańska, Julia Kowalik, Jarosław
Kallas, opiekun: dr Sylwia Idziak, za przedstawienie pt. „Brzydotę pańskiego
krawata można wytłumaczyć matematycznie”
Wyróżnienia:
– zespołowi ze Społecznego Gimnazjum nr 2 im. Zbigniewa Herberta
w Częstochowie w składzie: mgr Anna Gorejowska, Katarzyna Borowicz,
Marcelina Otto, Agnieszka Mielczarek, Jakub Wrotniak, Mateusz Zalasiński,
Jakub Kubicki, Milena Bednarczyk, Szymon Grabczyk, Emanuel Skrobisz,
Mikołaj Trębski, opiekun: mgr Teresa Wróbel, za przedstawienie pt. „Nie zadzieraj z maszynami prostymi”
– zespołowi z Gimnazjum im. Prof. Stanisława Kielicha w Borowie w składzie: Kornelia Szymańska, Maciej Krzyżostaniak, Nikolas Szwargot, Mikołaj
Zapłata, Adam Nowak, Kacper Oleszak, Bartosz Rodewald, Mateusz Grypczyński, opiekunowie: mgr Urszula Grabowska, mgr Ewa Wegner, za przedstawienie pt. „Dotknąć nieba”
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Jury oceniające prezentacje multimedialne obradowało w składzie:
1. prof. Henryk Drozdowski, Wydział Fizyki UAM – przewodniczący
2. doc. dr Jan Grabski, Wydział Fizyki Politechnika Warszawska
3. mgr Kazimierz Paprzycki, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu
4. 4mgr Dobromiła Szczepaniak, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 we
Wrocławiu
5. dr Józefina Turło, Instytut Fizyki UMK Toruń
i na posiedzeniu w dniu 17 września 2016 r. postanowiło przyznać:
1. miejsce Jakubowi Graca z I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława
Chrobrego w Pszczynie, opiekun: mgr Cezary Filipiuk, za prezentację pt.
„Cykl życiowy modliszki”
2. miejsce zespołowi z Zespołu Szkół im. Adama Mickiewicza w Objezierzu
w składzie: Aneta Zygmunt, Wiktoria Pera, Franciszek Repczyński, Katarzyna
Janaszczak, Jakub Kaszuba, Daniel Urban, Zuzanna Siedlik, opiekun: mgr Kazimierz Paprzycki, za prezentację pt. „Na tropach tajemniczego świata sygnałów radiowych”
3. miejsce Bartłomiejowi Prowans z VI Liceum Ogólnokształcącego im.
Stefana Czarnieckiego w Szczecinie, opiekun: dr Aneta Mika, za prezentację
pt. „Astrofotografia amatorska”
Wyróżnienia:
– zespołowi z II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika
z Oddziałami Dwujęzycznymi i Międzynarodowymi w Lesznie, w składzie:
Zofia Szlemp, Bernard Busz, opiekun: mgr Anna Władkowska, za prezentację
pt. „Skrobia plastik przyszłości”
– zespołowi z I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki
w Wieluniu w składzie: Bartłomiej Forenc, Wojciech Boman, opiekun: mgr
Zenona Stojecka, za prezentację pt. „Ciąg kominowy”
– Tomaszowi Wróbel ze Szkoły Podstawowej nr 24 im. J.M. Szancera
w Częstochowie, opiekun: mgr Teresa Wróbel, za prezentację pt. „Mój mikroświat”
Członkowie Jury wyrazili uznanie dla wszystkich zespołów i ich opiekunów za
przygotowanie i przedstawienie bardzo interesujących prac o dużej zawartości
treści merytorycznych.
Poznań, dnia 17 września 2016 r.
Redakcja Fotonu gratuluje zwycięzcom!
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Problemy 30. Turnieju
Młodych Fizyków 2017
Leszek Gładczuk
Sekretarz TMF
Prawdę odnajduje się zawsze w prostocie […]
Isaac Newton

Turniej Młodych Fizyków to drużynowe zawody uczniów szkół ponadgimnazjalnych organizowane w Polsce od 1990 roku w powiązaniu z Międzynarodowym Turniejem Młodych Fizyków (International Young Physicists’ Tournament – IYPT).
Turniej polega na opracowaniu rozwiązań zadanych problemów i ich przedstawieniu najpierw w formie pisemnej (I etap), a następnie w formie referatów
i dyskusji nad przedstawionymi rozwiązaniami (półfinały w języku polskim,
finał w języku angielskim). W zawodach turniejowych uczestniczą pięcioosobowe drużyny uczniowskie, przy czym praca w szkole może być prowadzona
przez liczniejsze zespoły.
Drużyna chcąca uczestniczyć w Turnieju powinna dokonać rejestracji za pośrednictwem strony internetowej http://tmf.ptf.net.pl/ do dnia 10 stycznia
2017 r. (włącznie). Przy rejestracji należy podać m.in. nazwę szkoły, dane poszczególnych uczestników Turnieju, nazwisko opiekuna (nauczyciela), a także
godło, którym będą opatrywane prace. Możliwa jest późniejsza aktualizacja
tych danych w terminie przewidzianym na nadsyłanie prac.
Drużyna opracowuje rozwiązania dowolnych dziesięciu problemów wybranych z zestawu 17 zadań i przesyła je w wersji elektronicznej w terminie do
15 stycznia 2017 r. (dokładnie do północy z 15 na 16 stycznia).
Prace powinny być przygotowane zgodnie z instrukcją. Każda praca powinna zawierać imię i nazwisko autora (autorów) oraz godło drużyny. Prace,
które nie spełniają określonych w instrukcji wymagań, mogą zostać odrzucone.
Prace oceniają recenzenci z komitetów turniejowych – w Krakowie, Warszawie
i Wrocławiu. Drużyna, niezależnie od miejsca zamieszkania, wskazuje ośrodek
Kraków, Wrocław lub Warszawa, w którym przystąpi do rozgrywek półfinałowych. W przypadku, gdy z danej szkoły uczestniczy w Turnieju kilka drużyn,
wszystkie one powinny wybrać ten sam ośrodek.
Tegoroczne problemy turniejowe:
1. Wymyśl sam
Zbuduj bierne urządzenie, które zapewni bezpieczne lądowanie surowego jajka
kurzego na twardej powierzchni, spadającego z wysokości 2,5 m. Urządzenie
musi spadać razem z jajkiem. Jaki jest najmniejszy możliwy rozmiar urządzenia?
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2. Trąbka z balonu
Prostą trąbkę można zbudować naciągając balon na
otwór małego naczynia lub kubka z rurką przechodzącą przez jego dno (patrz rysunek). Dźwięk można
uzyskać dmuchając przez małą dziurkę zrobioną w
ściance naczynia. Zbadaj, w jaki sposób istotne parametry wpływają na wytwarzany dźwięk.
3. Jednosoczewkowy teleskop
Teleskop można zbudować używając jednej soczewki, jeśli zamiast okularu
zostanie użyta przesłona z małym otworem. W jaki sposób parametry soczewki
i otworu wpływają na uzyskany obraz (np. powiększenie, ostrość i jasność)?
4. Magnetyczne wzgórza
Niewielka ilość magnetycznej cieczy (z ang. ferrofluid) umieszczonej w niejednorodnym polu magnetycznym tworzy figury przypominające wzgórza. Zbadaj,
w jaki sposób właściwości powstałych struktur zależą od istotnych parametrów
układu.
5. Gwiazdy Leidenfrosta
Efekt Leidenfrosta polega na tym, że kropla wody umieszczona na gorącej powierzchni może się na niej utrzymywać przez kilka minut. W pewnych warunkach taka kropla oscyluje tworząc kształty przypominające gwiazdy. Wzbudź
różne mody drgań i zbadaj je.
6. Szybki łańcuch
Łańcuch składający się z naprzemiennie odchylonych od kierunku
pionowego drewnianych prętów połączonych dwiema linkami
(patrz rysunek) został zawieszony pionowo. Po puszczeniu łańcuch ten porusza się szybciej, gdy spada na poziomą powierzchnię, niż spadając z tej samej wysokości swobodnie. Wyjaśnij to
zjawisko i zbadaj istotne parametry wpływające na ruch łańcucha.
7. Spiralne fale
Spiralne fale oraz inne rodzaje falowych figur można zaobserwować na cienkiej
warstwie cieczy przepływającej po obracającym się dysku. Zbadaj te falowe
figury.
8. Obrazowanie gęstości
Fotografia Schlierena jest często używana do uwidaczniania różnic gęstości
w gazie. Zbuduj układ Schlierena i zbadaj dokładność pomiaru różnic gęstości.
9. Piłka w rurze
Szczelna przezroczysta rurka z małą kulką w środku jest wypełniona cieczą.
Rurka została odchylona od pionu, a jej dolny koniec – umocowany na osi sil-

60

FOTON 134, Jesień 2016

nika tak, że rurka porusza się po powierzchni stożka. Zbadaj ruch kulki w rurce
w zależności od istotnych parametrów układu.
10. Rozdzielanie szkiełek
Cienką warstwę wody wprowadź pomiędzy dwie szklane płytki i spróbuj je
rozdzielić. Zbadaj parametry wpływające na siłę potrzebną do rozdzielenia tych
płytek.
11. Higrometr włosowy
Prosty higrometr może zostać zbudowany przy użyciu ludzkich włosów. Zbadaj
jego dokładność i czas reakcji w zależności od istotnych parametrów układu.
12. Żyroskop torsyjny
Przymocuj oś koła do sztywnej skrętnie linki wiszącej pionowo (patrz rysunek). Skręć linkę i rozkręć koło. Zbadaj dynamikę tego układu.
13. Rezonujący kieliszek
Kieliszek do wina częściowo wypełniony cieczą może rezonować z dźwiękiem pochodzącym z głośnika. Zbadaj, jak
zjawisko zależy od różnych parametrów.
14. Gee-Haw Whammy Diddle
Gee-haw whammy diddle jest mechaniczną zabawką składającą się z dwóch
drewnianych patyków – jednego gładkiego i drugiego z wycięciami oraz śmigłem na końcu. Gdy gładki patyk jest przeciągany po wycięciach drugiego patyka, śmigło zaczyna się obracać. Wyjaśnij to zjawisko i zbadaj zależność od
istotnych parametrów układu.
15. Ugotowane jajko
Zaproponuj nieinwazyjną metodę sprawdzenia stopnia ugotowania jajka kurzego. Zbadaj czułość tej metody.
16. Synchronizujące się metronomy
Kilka mechanicznych metronomów ustawiono obok siebie i uruchomiono
z losową fazą początkową. W pewnych warunkach już po kilku minutach metronomy wychylają się synchronicznie. Zbadaj to zjawisko.
17. Bazooka próżniowa
„Bazookę próżniową” można zbudować z plastikowej rury, lekkiego pocisku
i odkurzacza. Zbuduj takie urządzenie i usprawnij tak, by prędkość pocisku była
jak największa.
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Laboratorium dla matematyka
Zasław Adamaszek

Zapewne znamy powiedzenie, że matematykom do pracy wystarczą trzy akcesoria: kartka, ołówek i kosz na śmieci. A filozofom nawet mniej, bo obywają
się bez kosza. Mniejsza na razie o tych drugich, ale czy rzeczywiście matematykę można uprawiać tylko w sferze abstrakcji? Albo inaczej, czy na wczesnym etapie poznawania minimalizm służy czy raczej przeszkadza kształtowaniu wyobrażenia o liczbie, operacji, przekształceniu etc.? Myślę tu nie tylko
o przedszkolu, kiedy formuje się w umyśle dziecka pojęcie liczby. Nie tylko
o wczesnoszkolnych potyczkach z matematyką sprowadzonych do sumowania
jabłek z guzikami. Tak na marginesie konia z rzędem temu, kto wyjaśni, po co
w praktyce taka suma jest potrzebna – a przykład został zaczerpnięty z jednego
z podręczników. Taką sumą ani się najeść ani pozapinać, więc co autor miał na
myśli? Matematyka jest doskonałym narzędziem do opisywania i badania nie
tyko rzeczywistości materialnej. Lecz nim adept królowej nauk osiągnie wyżyny abstrakcji, nabywa wprawy w kontakcie z realnym światem. Czyli bawi się.
Zdaniem autora najlepszym do tego – zabawy – miejscem jest laboratorium.
Matematyczny umysł jest tu w sytuacji uprzywilejowanej, bo swoje laboratorium może urządzić wszędzie i wyposażyć dowolnie. Proszę, oto przykład: letni
ogród, gdzie paprocie rozłożyły swe pióropusze, a słoneczniki zakwitają żółtymi tarczami to wyśmienite miejsce do badania cech symetrii lub struktur fraktalnych. Albo: sznurówki wyciągnięte z butów są dobrym narzędziem do badania węzłów i splotów. Można z nich tworzyć węzły poskromione, ale czy dadzą
się ułożyć w węzeł dziki?
Spróbujmy takiej praktyki laboratoryjnej. Po pierwsze czekamy na deszcz.
Następnie wyszukujemy dużą kałużę. Wrzucamy do niej dwie stare pokrywki
lub sypiemy dwa kopce z błota (kto tego w dzieciństwie nie robił?). Teraz
z patyków układamy siedem mostów
pomiędzy brzegiem a wyspami tak,
jak pokazuje to rysunek obok. I mamy gotowy problem badawczy.
W wyobraźni redukujemy się do
rozmiarów mrówki i czynimy jedno
założenie: przez każdy patyk można
przebiec tylko raz. Rozstrzygnijmy, czy startując z lewej wyspy możemy
przejść przez wszystkie mosty tak, by spacer skończyć na niej? A z prawej?
Lub w wersji klasycznej znanej jako problem mostów królewieckich kałużę
zamieniamy na strumień. Czy można odbyć spacer przez wszystkie mosty, każ-
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dy z nich przekraczając tylko jednokrotnie? Pamiętajmy, że strumień ma dwa
rozłączne brzegi.
Tak przez taplanie się błocie właściwe radosnemu dzieciństwu gładko wchodzimy w teorię grafów. Kopce błota
i brzegi kałuży zamieniamy w wierzchołki, patyki zaś to
krawędzie. Taki oto graf równoważny jest wspomnianym już
królewieckim mostom. To znaczy dwóm wyspom na rzece.
Przeszliśmy więc zgrabnie od sytuacji rzeczywistej do zapisu
symbolicznego. Czy potrafisz Czytelniku uzupełnić krawędzie pokazanego grafu tak, by reprezentował przypadek z kałużą?
Własności grafów można opisać jednoznacznie z pomocą algorytmów. Czyli
ciągu zdefiniowanych i uporządkowanych czynności potrzebnych do realizacji
określonego procesu. Niech za przykład posłuży nam labirynt. Algorytmem
opiszemy metodę wyjścia z niego. A co to jest labirynt? Prosta droga do celu
zagmatwana ponad wszelką miarę. Budowano je, by np. utrudnić dostęp osobom niepowołanym. Labirynty buduje też natura, co ciekawe w celu zgoła odwrotnym, niż człowiek. Meandryczna struktura jelita cienkiego, kłębuszków
nerkowych lub ślimaka w uchu wewnętrznym ułatwia wyciągnięcie maksimum
korzyści dla organizmu.
My jednak trzymamy się w naszym matematycznym laboratorium pierwotnej funkcji labiryntu, czyli utrudnienia osiągnięcia celu. Najstarszy znany algorytm na przebycie labiryntu to reguła stałego kontaktu. Kładziemy jedną dłoń,
na przykład prawą, na ścianie labiryntu i posuwamy się naprzód. Dłoń musi
stale pozostawać w styczności ze ścianą. Proponuję budowę praktycznego modelu eksperymentalnego. To atrakcyjne i bardzo przekonujące doświadczenie.
Labirynt ułożymy z patyczków takich, jak do lodów. Są dostępne w sklepach
papierniczych pod nazwą „patyczki kreatywne”. Na twardym, tekturkowym
podłożu z pomocą kleju lub plasteliny możemy wymodelować dowolny labirynt. Na początek nie za duży, oparty na siatce komórki o wymiarach 4x3.
Można go przebyć (palcem) samodzielnie, ale dużo atrakcyjniej jest zaprząc do
tego robota. Prawdziwego. Z wbudowanym
algorytmem śledzenia ściany. Nie proponuję Czytelnikom żadnych zaawansowanych
prac warsztatowych, raczej wycieczkę do
sklepu z zabawkami. Za kilka złotych kupimy tam wibrobota. To bardzo sprytna
zabawka, zasilana miniaturową bateryjką.
Silniczek z mimośrodowo osadzoną masą wprawia korpus zabawki w szybkie
drgania.
Odpowiednio uformowane gumowe nóżki powodują, że uprzywilejowanym
kierunkiem jest ruch postępowy na wprost. Gdy wibrobot trafi głową w prze-
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szkodę ustawia się bokiem w przypadkowym kierunku i kontynuuje ruch naprzód.
Dodatkową atrakcją jest to, że zabawka nie
podąża bezpośrednio po prostej, lecz trochę
meandruje. To znowu niezły przyczynek
do obserwacji skuteczności strategii losowych w wędrówce przez labirynt.
Pora na programowanie. Program będzie z plasteliny. Już brzmi dziwnie? A kto
powiedział, że w matematycznym laboratorium ma być sztampowo? Jeżeli
chcemy na wibrobocie wymusić uprzywilejowany kierunek skrętu, musimy
przesunąć mu nieco środek ciężkości. Na prawy bok, jeżeli ma zakręcać w prawo. Program – to wałeczek plasteliny przyklejony asymetrycznie do korpusu.

Poprawność „działania programu” sprawdzamy puszczając wibrobota na
płaskim, wypoziomowanym podłożu. Powinien wędrować po okręgu w zaprogramowanym kierunku. Jeżeli tak się dzieje, można go wpuścić do labiryntu.
Komplikowanie układu korytarzy jest wciągającą i pouczającą zabawą.
Szybko też możemy się przekonać, że podany wyżej algorytm nie jest doskonały. Wręcz przeciwnie, może spowodować uwięzienie w labiryncie na zawsze.
Zbadajmy zachowanie prawoskrętnego wibrobota w takim, jak pokazany na
rysunku poniżej, układzie doświadczalnym.

W tym miejscu krytyczny Czytelnik być może zapyta: o co autorowi chodzi?
To wszystko ciekawe, nawet zabawne, ale ile w tym matematyki? Powróćmy
zatem do tytułu. Chemik lub fizyk doświadczalny laboratorium traktuje jako
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naturalne środowisko pracy. Dlaczego by nie miało tak być z matematykiem?
On także może testować zadania w warunkach realnych. Warto to robić, szczególnie w odniesieniu do procesu dydaktycznego. Nie wszystkie zagadnienia
dadzą się naturalnie badać ta metodą. Ale traktując jako punkt wyjścia rzeczywiste, nie tylko myślowe lub symboliczne obserwacje, łatwiej zbudujemy zasób
podstawowych pojęć matematycznych w umysłach naszych podopiecznych.
Temu właśnie ma służyć książka Laboratorium w szufladzie. Matematyka
autorstwa Łukasza Badowskiego i Zasława Adamaszka. Zawiera ona wybrany
zbiór pojęć oraz modeli matematycznych odwzorowany w rzeczywistych konstrukcjach. Autorzy celowo uciekają od ściśle formalnego opisu na rzecz eksperymentowania. Zaciekawienie wywołane atrakcyjnym efektem doświadczalnym
na pewno zachęci do rozwinięcia przedstawionych zagadnień w postać już czysto matematyczną. A konkretnie: to opis kilkudziesięciu doświadczeń i konstrukcji przeznaczonych do samodzielnego wykonania. Wszystkie pomysły
zaczerpnięte są z życia, osadzone w realiach świata, który nas otacza. Dobrane
tak, by zainspirować pasjonata nauk ścisłych, a nauczycielowi matematyki (do
szczebla licealnego włącznie) podsunąć pomysły na atrakcyjne i efektowne
uzupełnienie zajęć szkolnych. Bo o ile trudno ulec urokowi obrotów i translacji
przed uwalaną kredą tablicą, to dobrowolne oderwanie się od budowy kalejdoskopów jest już nie lada wyzwaniem. Matematyka ma swoje efektowne i wcale
nietrudne oblicze, q.e.d.*
*q.e.d – quod erat demonstrandum (co było do udowodnienia)
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