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Fizykę tworzą fizycy – jacy są prywatnie

W roku 2017 mija setna rocznica śmierci wielkiego fizyka Mariana Smoluchowskiego. Był on znaczącą postacią dla rozwoju współczesnej fizyki. Jego
dokonania wydają się jednak na tyle hermetyczne, że nie są powszechnie znane,
laik ich nie docenia, a tym samym nie wie nic o samym uczonym. Był on dzieckiem końca epoki fizyki klasycznej i burzliwych początków jej nowej ery. Fenomenalnie uzdolniony, był z jednej strony dzieckiem szczęścia, a z drugiej –
pechowcem. Szczęście polegało na posiadaniu zamożnych rodziców, wykształconych, dbających o rozwój fizyczny i intelektualny swoich dzieci. Smoluchowski uczęszczał do jednej z najlepszych europejskich szkól Collegium
Theresianum w Wiedniu, w której miał doskonałego nauczyciela fizyki i kilku
wybitnych kolegów. Przy ogromnym talencie, ambicjach i sprzyjających warunkach finansowych kariera naukowa stała otworem. Smoluchowski wykorzystał wszystkie atuty. Pech polegał na tym, że zmarł młodo, w wieku 45 lat,
w momencie rozkwitu możliwości twórczych i prac naukowych. Z powodu
przedwczesnej śmierci ominęła go Nagroda Nobla za co najmniej dwa osiągnięcia naukowe. Smoluchowski był dzieckiem epoki, w tym też sensie, że
podobnie, jak wielu innych wybitnych fizyków tamtych czasów, był humanistą,
intelektualistą i człowiekiem uprawiającym sztukę. Malował akwarele, grał na
fortepianie, znał ówczesną literaturę.
Inni wielcy ówcześni uczeni byli mu podobni. Einstein grał na skrzypcach,
Heisenberg, nasz polski fizyk Aleksander Jabłoński oraz matematyk Stanisław
Łojasiewcz – grali na fortepianie, a Feynman na bębnach. Niejeden z naukowców tworzył wiersze. I to od dziecka. Współcześni psychologowie wiedzą, że
uprawianie sztuki przez dzieci, zwiększa ich kreatywność. Zawężanie się fizyków do wąskiej dziedziny ogranicza możliwości twórcze.
W tym zeszycie przedstawiamy krótką sylwetkę Mariana Smoluchowskiego
oraz nieoczekiwane współczesne zastosowania jego prac naukowych. Artykuł
„O malejącej entropii” sięga także do czasów tego uczonego.
W zeszycie kontynuujemy również serię artykułów dyskusyjnych na temat
planowanej reformy nauczania fizyki.
Zachęcamy do lektury.
Z.G-M
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O malejącej entropii
Michał Mandrysz, Jakub Mielczarek
Instytut Fizyki, Uniwersytet Jagielloński

1. Wstęp
Ludwig Boltzmann powszechnie uważany jest za jednego z najważniejszych
naukowców XIX wieku. Wpłynęło na to, w szczególności, sformułowanie przez
niego drugiej zasady termodynamiki za pomocą terminu zwanego entropią
S  kB ln ,

(1)

która zlicza ilość mikrostanów wchodzących do danego makrostanu, co oznaczamy przez Ω. Wymiar entropii jest w równaniu (1) zdeterminowany przez
stałą Boltzmanna, wynoszącą kB  1,38  1023 J .
K
Druga zasada termodynamiki stwierdza wówczas, iż dla dowolnego układu
izolowanego entropia rośnie lub w przypadku procesów odwracalnych pozostaje ona stała, tzn.
dS  0.

(2)

Elementarną i bardzo ważną konsekwencją praktyczną tego prawa jest fakt,
iż każdy izolowany układ fizyczny pozostawiony „sam sobie”, maksymalizuje
tę funkcję. Zawsze więc (przy odpowiednio dużej liczbie cząstek), wskazuje
ona w układach izolowanych kierunek przebiegu rzeczywistych procesów.
Rozważając podział entropii układu izolowanego na system Ssys i otoczenie Sen,
spodziewamy się iż zmiana entropii całkowitej będzie funkcją niemalejącą:
dStot
 0,
dt

(3)

będącej sumą tych dwóch przyczynków
Stot  Ssys  Sen .

(4)

Jeśli teraz dodatkowo nasz otwarty podsystem znajdzie się w stanie stacjodS sys
 0, wówczas na mocy (3) entropia otoczenarnym, innymi słowy, gdy
dt
nia nie powinna maleć:
dSen
 0.
dt

(5)

FOTON 136, Wiosna 2017

5

Oprócz sformułowania Boltzmanna istnieje jeszcze kilka innych sformułowań II Zasady Termodynamiki oraz entropii. Najstarsze z nich wiążące infinitezymalne zmiany entropii z przepływem ciepła podane zostało przez Clausiusa:

dQ
,
T

dS 

(6)

przy czym równość w (6) zachodzi dla procesów odwracalnych. Jednakże
współcześnie powszechnie stosuje się ogólniejsze wyrażenie zwane entropią
Gibbsa, będącą sumą po prawdopodobieństwach pi wszystkich n mikrostanów:
n

S  k B  pi ln pi .

(7)

i 1

Powyższe sformułowania wzajemnie się uzupełniają i nie ma pomiędzy nimi
konfliktu. Prawa fizyczne, rzadko ulegają istotnym zmianom, jednak z biegiem
lat język fizyki ulega modernizacji, zastępując złożone idee konceptami bardziej
fundamentalnymi. W ten sposób nasz opis Natury staje się głębszy i bardziej
wyrafinowany. Po raz kolejny miało to miejsce w połowie XX wieku za sprawą
publikacji C.E. Shannona i jego konceptu entropii informacyjnej. Formuła,
dzięki której można obliczyć entropię informacyjną, jest bardzo zbliżona do
wzoru Gibbsa:
n

H ( X )   P( xi )logb P( xi ).

(8)

i 1

W definicji Shannona rozważana jest zmienna losowa X mogącą przyjmować
z prawdopodobieństwem P(xi) jedną z dyskretnych wartości ze zbioru
{x1, x2, ..., xn}, a podstawa logarytmu b przyjmować może różne wartości (dogodnym wyborem jest b = 2). Ponadto, P(xi) jak każda prawidłowa funkcja
n

rozkładu prawdopodobieństwa, spełnia

 P( x )  1.
i 1

i

Interpretację wyrażenia (8) łatwo jest zrozumieć rozważając dwa najprostsze
przypadki:
• Jeśli dla pewnego znaku xi, P(xi) = 1, a dla reszty  j i P( x j )  0, wówczas H(X) = 0. Innymi słowy, entropia Shannona równa jest zero, gdy
mamy pewność, jaka będzie wiadomość.
• Jeśli zmienna losowa X przybiera jedną z dwóch wartości {x1, x2} oraz
gdy x1  x2  12 , tzn. mamy tylko dwa znaki i nie mamy pojęcia, który ze
znaków będzie składał się na naszą wiadomość, wówczas entropia
H ( X )   log2 12  1. Wynik ten łatwo można uogólnić dla dowolnego n,
pokazując, iż w przypadku jednakowych prawdopodobieństw entropia
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Shannona uzyskuje wartość maksymalną. Funkcja H jest więc miarą naszej niewiedzy na temat rozkładu P(xi).
Jaki jest więc związek pomiędzy entropią informacyjną a entropią Gibbsa? Aby
to zrozumieć powróćmy do drugiego z rozważanych wyżej przypadków (n = 2),
ale z dowolnie obranym prawdopodobieństwem jednego ze stanów P(x1) = p,
a więc P(x2) = 1 – p. Wówczas nasza funkcja (8) przyjmuje postać:
H ( X )   p log2 p  (1  p)log2 (1  p),

(9)

a jej wykres przedstawiono na rys. 1.

Rys. 1. Wartości entropii dla zbioru dwóch znaków

Rysunek ten niesie ze sobą esencję pomysłu Boltzmanna, ale również w nowym, teorio-informacyjnym sensie, zalążek pomysłu Edwina Thompsona Jaynesa (1957).
Według Boltzmanna, stanem równowagowym o największym prawdopodobieństwie jest stan maksymalizujący entropię, czyli stan o największej liczbie
mikroskopowych konfiguracji. Na pierwszym kursie fizyki statystycznej, z wykorzystaniem metody mnożników Lagrange’a wyprowadza się w ten sposób
rozkład Boltzmanna, który ze względu na ogromną liczbę mikroskopowych
stopni swobody daje nam niezwykle precyzyjne przewidywania dla stanów
makroskopowych.
Z kolei Edwin Jaynes w swojej pracy [1] rozpoznał szersze znaczenie maksymalizacji entropii. Patrząc na rys. 1 widzimy, że w obliczu niewiedzy na temat mikroskopowej konfiguracji układu powinniśmy dokonać maksymalizacji
entropii w celu zoptymalizowania naszych przewidywań i uniknięcia fałszywych/stronniczych wniosków. Jeśli rzucamy monetą i nie mamy możliwości
sprawdzenia sprawiedliwości monety, wówczas naszym najlepszym krokiem
jest zgadnięcie, iż P( xi )  12 , co ilustruje rysunek 1. Maksymalizacja entropii
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nie jest więc tylko prawem fizycznym (aczkolwiek taka była kolejność historyczna), ale jest obecnie rozpoznawana jako technika wnioskowania statystycznego.
Istnieje również inny związek entropii termodynamicznej z teorią informacji
pochodzący od Rolfa Landauera [2]. Intuicyjnie, wiele osób jest skłonnych
przyjąć, iż do wykonania obliczeń potrzebna jest energia. Okazuje się jednak, że
istotna ilość energii jest dyssypowana wskutek nieodwracalnego charakteru
obliczeń, związanego z usunięciem informacji bądź złączenia dwóch bitów
operacją logiczną. Landauer podał dolną granicę na ciepło wydzielone do otoczenia podczas takich operacji. Mianowicie:
Q  kBT ln 2.

(10)

Na tej podstawie (i wykorzystując wyrażenie Clausiusa (6)), minimalna entropia produkowana przy usunięciu (jednego bitu) informacji wyraża się jako:
Smin  kB ln 2.

(11)

Wynik ten można też podsumować następująco: jeśli obserwator traci informację o systemie, wówczas traci on również możliwość ekstrakcji z niego pracy. W dalszej części asocjacja ta okaże się bardzo przydatna do oszacowania
ilości przetworzonych informacji.
Jak już wspomniano, druga zasada termodynamiki jest prawem statystycznym. W obecnych czasach rozpoznaje się jej stosowalność w przewidywaniu
średniego kierunku przebiegu nierównowagowych procesów dyssypatywnych
(rozpraszających energię). Jednakże, zakres jej stosowalności w przypadku
układów nierównowagowych nie sięga dużo dalej. Z tego powodu od wielu lat
trwają prace nad jej rozszerzeniem. Jednym z dających pozytywne rezultaty
podejść, pochodzącym od noblisty Ilyi Prigogine’a [3], jest potraktowanie entropii w sposób analogiczny do energii i rozważanie jej przepływu. Z taką jednak różnicą, że entropia w przeciwieństwie do energii nie jest zachowana. Aby
zobaczyć możliwości takiego podejścia, rozważmy najprostszy model układu
nierównowagowego.
2. Model układu otwartego
Rozważmy układ składający się z trzech części: chłodnicy C, gorącego źródła
ciepła H oraz rozważanego systemu S, pozostającego poza stanem równowagi
termodynamicznej. Zakładamy, że zarówno temperatura chłodnicy, jak i źródła
ciepła są stałe, a do systemu wpływa ciepło QH, wypływa zaś QC. Sytuację tę
przedstawia rysunek 2.
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Rys. 2. Model systemu S

Traktując chłodnicę oraz grzejnicę jako składowe otoczenia możemy myśleć
o naszym systemie S jak o układzie otwartym (porównaj z układem izolowanym
z równania (4)). Podążając śladami Prigogine’a przeanalizujemy system S
z perspektywy wewnętrznie wyprodukowanej entropii (i) oraz entropii przepływającej (e) do systemu S. Oczywiście, zmiana entropii systemu dSS będzie
wówczas sumą obu wspomnianych przyczynków:
dSS  dSi  dSe .

(12)

W bieżącej analizie rozważmy sytuację, w której taka sama ilość ciepła
wpływa do systemu, jak i z niego wypływa, czyli dQC  dQH . Korzystając
z tej zależności dostajemy następujące wyrażenie na zmianę entropii układu
wynikającą z przepływu ciepła:
dSe 

dQH dQC


 T  TH 

 dQH  1  1   dQH  C
  0.
TH
TC
T
T
C 
 H
 TH TC 

(13)

Skąd wynika, iż przepływ ciepła przez nasz system zabiera ze sobą entropię
poza system. Wykorzystaliśmy tu fakt, że temperatura grzejnicy TH jest większa
od temperatury chłodnicy TC oraz dostarczone do układu ciepło dQH  0. Dla
potrzeb dalszej dyskusji wprowadźmy ponadto pojęcie tempa zmiany entropii
związanego z przepływem ciepła:
je 

dSe
.
dt

(14)

W rozważanym przypadku, w którym ustalone są temperatury zarówno chłodnicy, jak i grzejnicy, wartość je jest stała w czasie. Przy braku zachodzenia
dodatkowych procesów spodziewamy się więc ciągłego obniżania entropii
układu.
Odchodząc jednak od początkowego stanu równowagi termodynamicznej,
spodziewamy się, że rolę mogą zacząć odgrywać efekty chcące przewrócić stan
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wyjściowy. Będą one prowadzić do wkładu dSi, który wiążemy tu z zachodzeniem zjawisk nieodwracalnych.
Podobnie, jak to miało miejsce w przypadku czynnika zmiany entropii wynikającej z przepływu ciepła, definiujemy tempo wewnętrznej produkcji entropii:
ji 

dSi
.
dt

(15)

Spróbujmy teraz określić jak może wyglądać wyrażenie na ji. Po pierwsze,
w przypadku kiedy układ znajduje się w stanie równowagi termodynamicznej
(dla przypadku TH = TC), wartość tego czynnika powinna być równa zero. Wynika to z faktu, iż stan równowagi termodynamicznej, jest scharakteryzowany
jako stan o maksymalnej entropii. Entropia jest więc w takim stanie ustalona
i oznaczamy ją jako SEQ. Można więc stąd dojść do wniosku, że tempo wewnętrznej produkcji entropii ji powinno być funkcją entropii systemu SS, tzn. ji
= ji (SS), z warunkiem ji (SS = SEQ) = 0.
W pobliżu stanu równowagi SS = SEQ, funkcję ji (SS) możemy rozwinąć
w szereg Taylora tak, że uwzględniając wyraz stały oraz liniowy

ji ( SS )  ji  SEQ    SS  SEQ  C1 

S ,
2
S

(16)

gdzie, jak wynika z wcześniej dyskusji, ji (SEQ) = 0. Natomiast C1 jest pewnym
współczynnikiem, równym pochodnej funkcji ji (SS) wyliczonej dla SS = SEQ.
Czy możemy coś powiedzieć o wartości C1? Po pierwsze, analiza wymiarowa
mówi nam, że ma on wymiar odwrotności czasu. Po drugie, spróbujmy określić
jego znak. Jako warunek, który pozwoli nam to osiągnąć, posłużmy się stabilnością systemu. Mianowicie, naturalnie możemy się spodziewać, że przy braku
działania zewnętrznego strumienia ciepła (je = 0), po wychyleniu układu ze
stanu równowagi, powinien on wrócić do stanu wyjściowego o entropii SEQ.
Zapiszmy więc wyrażenie na zmianę entropii układu uwzględniając jedynie
czynnik ji. Posługując się równaniem (12) otrzymujemy wyrażenie
dSS
 ji  SS    SS  SEQ  C1 ,
dt

(17)

gdzie pominęliśmy wyrazy wyższego rzędu w rozwinięciu w szereg Taylora
funkcji ji (SS). Z równania (17) wynika, że jeśli podniesiemy entropię układu
ponad SEQ, przywrócenie stanu wyjściowego wymagałoby jej obniżenia, czyli
spełnienia warunku ddStS  0. Zachodzi to w przypadku gdy C1 < 0. Podobnie,
jeśli obniżymy entropię systemu poniżej wartości dla stanu równowagi, czyli
(SS – SEQ) < 0, wtedy przywrócenie stanu równowagi wymagałoby jej podniesienia, co narzuca nierówność ddStS  0. Warunek ten jest ponownie spełniony
dla C1 < 0. Na tej podstawie, możemy zapisać C1   1 , gdzie τ jest dodatnio
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określoną skalą czasową powracania układu do stanu równowagi. Dla tak wybranego wyrażenia na C1, rozwiązanie równania (17) przyjmuje postać
SS (t )  SEQ  ( S0  SEQ )e t / ,

(18)

gdzie ustaliliśmy warunek początkowy SS (0) = S0. Wykres powyższej funkcji
dla kilku przykładowych stanów początkowych przedstawiono na rysunku 3.

Rys. 3. Stabilność rozwiązania wokół stanu równowagi

Jesteśmy teraz gotowi do uwzględnienia w naszych rozważaniach czynnika je,
obniżającego entropię układu. W tym przypadku równość (12) prowadzi do
następującego równania różniczkowego na tempo zmiany entropii systemu:
S  SS
dSS
 je  ji  SS   je  EQ
.
dt


(19)

Zanim znajdziemy rozwiązanie powyższego równania, zastanówmy się jakościowo nad jego charakterem. Przypuśćmy, że układ początkowo (t = 0) znajduje się w stanie równowagi termodynamicznej, tzn. SS (0) = SEQ. Ujemny czynnik je będzie powodował, że entropia systemu będzie maleć

 ddSt

S



 0 . Jednak-

że, wraz z odchodzeniem od początkowego stanu równowagi, coraz istotniejszy
będzie czynnik ji, który to będzie się stawał coraz bardziej dodatni. Ostatecznie,
w wyniku obniżania entropii, wartość ji wzrośnie na tyle, aby zrównoważyć
ujemny czynnik je. W ten sposób układ dojdzie do stanu stacjonarnego, w którym czynniki je oraz ji będą się równoważyć, tzn. ji = je oraz ddStS  0.
Rzeczywiście, zgodnie z powyższą dyskusją, jako rozwiązanie równania
różniczkowego (19) z warunkiem początkowym SS(0) = SEQ dostajemy

SS (t )  SEQ  je 1  e t /  ,

(20)
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gdzie je jest ujemną stałą (przebieg tej funkcji przedstawiliśmy na rysunku 4).
W granicy t   entropia systemu spada od wartości początkowej S(t = 0) = SEQ
do wartości minimalnej
Smin  S (t  )  SEQ  je  SEQ .

(21)

Rys. 4. Obniżenie entropii układu otwartego wskutek przepływu ciepła

Dla przedstawionego układu, entropia systemu S maleje więc w czasie. Czy
ten niezwykły wynik nie stoi w sprzeczności z drugą zasadą termodynamiki?
Oczywiście nie, gdyż jak wspomnieliśmy na początku, rozważany układ S jest
otwarty i wzór (12) nie określa całkowitej entropii. Całkowitą entropię uzyskamy dla układu zamkniętego dodając entropię, która przepłynęła do rezerwuarów. Okaże się wówczas, iż całkowita zmiana entropii zależy jedynie od entropii wyprodukowanej wewnątrz systemu dS = dSi ≥ 0 (założyliśmy tutaj dla
uproszczenia, iż rezerwuary nie produkują entropii). Nie jest też oczywiście
niczym dziwnym, iż układ ten jako rodzaj silnika cieplnego może wykonywać
pracę.
W teorio-informacyjnym sensie wspomnianym we wstępie można powiązać
entropię produkowaną przez system z nieodwracalnymi obliczeniami podtrzymywanymi przez stały przepływ ciepła. W pewnym sensie, rozważany model
opisuje termodynamiczny komputer.
Na koniec tego paragrafu można uczynić jeszcze jedno ciekawe spostrzeżenie, związane z pewną hipotezą znaną z badań nad klimatem i atmosferami.
Hipoteza ta, zwana Maximum Entropy Production Principle (zasada MEP) [4],
mówi (w jednej ze swych wersji), iż do przewidzenia najbardziej prawdopodobnego stanu układu nierównowagowego należy zmaksymalizować tempo
produkcji entropii, w sposób podobny do tego, w jaki Jaynes maksymalizował
entropię w przypadku układów równowagowych. Zauważmy, że w naszym
bardzo prostym modelu można właśnie rozpoznać zasadę MEP, gdyż w stanie
dS

stacjonarnym, do którego dąży układ, uzyskaliśmy max( dti )   je .
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3. Ziemia
W tym rozdziale zastosujemy przeprowadzone wcześniej rozważania do przykładu jakim jest Ziemia. Mianowicie, planetę naszą można uważać za układ
otwarty, poddany ciągłemu przepływowi ciepła. Ciepło to jest dostarczane do
Ziemi w postaci fotonów słonecznych [5]. Promieniowanie to jest dobrze opisywane przez rozkład ciała doskonale czarnego o temperaturze T  5800 K
i jest częściowo odbijane przez atmosferę ziemską. Jednakże, znaczna jego
część dociera do powierzchni Ziemi powodując jej nagrzewanie. Nagrzana
przez promieniowanie słoneczne Ziemia, sama zaczyna promieniować. Jest to
promieniowanie termiczne, którego dobrym opisem jest widmo ciała doskonale
czarnego o temperaturze T  300 K . Ponadto, jak wskazują wyniki obserwacji,
praktycznie tyle samo energii jaka jest do Ziemi dostarczana jest przez nią wypromieniowana. Na tej podstawie, analogicznie do równania (13) rozważanego
w poprzednim rozdziale otrzymujemy wyrażenie na zmianę entropii systemu
(Ziemi) wynikającą z przepływu promieniowania:



dSe  dSin  dSout   1  1  dQin  0,
T
T
 

gdzie wykorzystaliśmy warunek dQin = –dQout. Na tej podstawie możemy zdefiniować strumień ujemnej entropii liczony na jednostkę czasu i powierzchni
Ziemi:

F :

dSe 1  1
 dQ
   1  in 1 ,
dt A  T T  dt A

(22)

gdzie A jest powierzchnią Ziemi. Ponadto, możemy zapisać
dU1 1
πRz2
 (1   ) 
·
dt A
4πRz2
  albedo

czynnik
geometryczny

,

(23)

stała
słoneczna

gdzie Rz jest promieniem Ziemi. Wykorzystując podane powyżej wartości tem 1366 W2 oraz średnie albedo
peratur T , T , wartość stałej słonecznej
Ziemi   0,3 otrzymujemy

m



J
F   1  1  240 J 2  0,8
.
5800
K
300
K
sm
s  K  m2



(24)

Ten ujemy strumień entropii pozwala na podtrzymywanie Ziemi daleko od stanu równowagi termodynamicznej. W stanie stacjonarnym, ujemna wartość
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strumienia entropii F jest równoważona przez produkcję entropii na Ziemi
w wyniku zachodzenia procesów nieodwracalnych.
Zgodnie z dyskusją przeprowadzoną we Wstępie (równanie (11)), zmiana
entropii związana z utratą jednego bitu informacji to:
Sbit  Smin  kB ln 2  9,6 1024 J .
K

(25)

Na tej podstawie, możemy wywnioskować, że strumień (24) może posłużyć do
wykonania
| F |
bps
 8,4  1022 bit 2  1010 TB2  800 2 .
Sbit
sm
sm
Å

(26)

operacji binarnych na jednostkę powierzchni, gdzie angstrem Å=1010 m, a bps
oznacza bity na sekundę. Dla całej powierzchni Ziemi daje to
| F |
4πRz2 ~ N A Tb/s,
Sbit

(27)

gdzie NA jest liczbą Avogadro. Wartość ta pozwala oszacować odgórne ograniczenie na tempo przetwarzania informacji na Ziemi przy zachowaniu obecnej
temperatury. Ciekawym zagadnieniem byłoby porównanie tej wielkości z obecną kumulatywną ilością przetwarzanych na Ziemi operacji binarnych. Wykonanie takiej analizy pozostawiamy czytelnikowi.
Idąc dalej, można zgrubnie oszacować maksymalną ilość informacji, która
mogła zostać przetworzona od początku istnienia Ziemi dzięki ujemnemu strumieniowi entropii, dostając wartość rzędu
1054 bitów.

(28)

Wielkość ta daje zgrubne oszacowanie maksymalnej ilości informacji jaka mogła zostać przetworzona dotychczas na Ziemi. Dla porównania, w pojedynczym
genomie jednego człowieka mieści się około 6 · 109 bitów informacji.
4. Podsumowanie
Podsumowując, celem tego artykułu było wytłumaczenie, w jakich warunkach
entropia układu może ulegać obniżeniu. Sytuacja taka może być, mianowicie,
obserwowana w układach otwartych, które bardzo powszechnie (wręcz typowo)
występują w Naturze. Dla układów takich nie stosuje się druga zasada termodynamiki, w postaci, jaka obowiązuje dla układów izolowanych.
Jak wytłumaczono, obniżanie entropii w systemie zawsze odbywa się kosztem wzrostu entropii otoczenia. Traktując system wraz z otoczeniem jako układ
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izolowany można się zawsze spodziewać wzrostu entropii całości, jeśli tylko
zachodzą w nim procesy nieodwracalne takie jak dyssypacja energii.
Zaprezentowano prosty model, pozwalający w sposób bardzo wyraźny
uchwycić zjawisko obniżania entropii w układzie otwartym, który poddany jest
działaniu stałego przepływu ciepła. Ponadto, w zaproponowanym modelu ewolucja czasowa prowadzi asymptotycznie do stanu stacjonarnego, w którym
osiągane jest maksymalne możliwe tempo produkcji entropii. Wynik ten daje
przykład realizacji tak zwanej hipotezy MEP. Z powyższych powodów, przedstawiony model (o ile nam wiadomo, niedyskutowany wcześniej w takiej formie) ma wartość nie tylko ściśle naukową, ale i dydaktyczną.
Ostatecznie, przeprowadzone rozważania zastosowano do opisu procesu
utrzymywania stanu Ziemi poza stanem równowagi termodynamicznej, co jest
możliwe dzięki temu, że Ziemia jest układem otwartym. Utrzymywanie stanu
poza równowagą termodynamiczną jest konieczne z punktu widzenia istnienia
na Ziemi życia i wynika z przepływu promieniowania słonecznego, które jest
reemitowane z Ziemi w postaci promieniowania termicznego.
Ważnym aspektem niniejszego artykułu było podkreślenie teorio-informacyjnego znaczenia entropii i jej zmian. W szczególności, obniżanie entropii
konieczne jest by równoważyć entropię produkowaną w procesach przetwarzania informacji. Analiza przeprowadzona dla Ziemi pozwoliła nam na oszacowanie zarówno maksymalnego tempa przetwarzania informacji na Ziemi jak
i maksymalnej ilości informacji, która mogła zostać przetworzona na Ziemi od
początku jej istnienia.
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Synteza grafenu
za pomocą grafityzacji węglika krzemu
w strumieniu atomów krzemu
Piotr Ciochoń
Zakład Promieniowania Synchrotronowego, Instytut Fizyki UJ
1. Wstęp
Grafen jest niezwykłym, dwuwymiarowym materiałem, zbudowanym z atomów
węgla, uporządkowanych w sieć krystaliczną plastra miodu [1, 2]. Grafen jest
nazywany materiałem przyszłości, ponieważ charakteryzuje się wieloma niezwykłymi właściwościami: dużą wytrzymałością mechaniczną [3], niskim stopniem absorbcji światła widzialnego (pojedyncza warstwa pochłania ok. 2,3%
światła czerwonego [4]), wysokim przewodnictwem cieplnym (do 5000 W/mK)
[5]. Z punktu widzenia zastosowań w elektronice, najważniejsze właściwości
obejmują bardzo wysoką mobilność nośników prądu (do 200 000 cm2V–1s–1 [6];
dla porównania dla krzemu jest to 1400 cm2V–1s–1 [7]), umożliwiającą tworzenie elementów operujących w wysokich częstotliwościach, czy występowanie
balistycznego przewodnictwa w temperaturach niewiele niższych od temperatury pokojowej [8]. Przewiduje się, że grafen znajdzie liczne zastosowania
w elektronice, optoelektronice, czy spintronice [9].
Pomimo intensywnych badań, synteza wysokiej jakości grafenu na skalę
przemysłową pozostaje dużym wyzwaniem. Stosowane obecnie metody obejmują: mechaniczną eksfoliację, metody elektrochemiczne, chemiczne osadzanie z fazy gazowej (CVD), czy powierzchniową segregację atomów węgla
rozpuszczonych w obojętności metali. Każda z tych metod ma jednak swoje
wady, a jednym z największych problemów jest konieczność transferu wytworzonego grafenu na podłoże izolujące, by było możliwe jego wykorzystanie
w elektronice.
Jedną z najbardziej obiecujących metod syntezy grafenu jest powierzchniowa grafityzacja węglika krzemu. W wysokich temperaturach, rzędu 1200°C,
w warunkach próżniowych, związek ten ulega powierzchniowej dekompozycji.
Atomy krzemu, które charakteryzują się o wiele wyższą lotnością (ciśnienie
parcjalne krzemu w temperaturze 1200°C: pSi = 3,78 · 10–7 mbar, ciśnienie parcjalne węgla: pC = 2,44 · 10–17 mbar [10]) sublimują do próżni, pozostawiając
na powierzchni nadmiarowe atomy węgla, które ulegają spontanicznemu uporządkowaniu w strukturę grafenu. Z powodu zbyt dużej lotności atomów krzemu, proces ten zachodzi jednak zbyt szybko, przez co, by nie otrzymać na powierzchni grafenu wielowarstwowego czy grafitu, stosuje się stosunkowo niskie
temperatury, w których atomy węgla mają niską mobilność. Skutkuje to złą
jakością wytworzonego grafenu, niejednorodnym pokryciem powierzchni, czy
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dużą koncentracją defektów krystalograficznych. W celu uzyskania wysokiej
jakości grafenu za pomocą tej metody należy zmniejszyć tempo sublimacji
atomów krzemu z powierzchni. Rozwijanych jest kilka metod pozwalających na
osiągnięcie tego celu, z których najpopularniejsza polega na prowadzeniu grafityzacji w atmosferze obojętnych gazów buforowych, np. argonu, pod ciśnieniem ok. 1 bar [11].
Rozwijana przez nas metoda opiera się na zastąpieniu gazów buforowych
strumieniem atomów krzemu, pochodzących z zewnętrznego źródła sublimacyjnego. Podejście to ma dwie zalety w porównaniu do obecnie stosowanych
metod. Po pierwsze, zastosowanie źródła sublimacyjnego pozwala na zredukowanie ekspozycji powierzchni na zanieczyszczenia o kilka rzędów wielkości
[10], a po drugie, gęstość strumienia atomów krzemu możemy ustalić zasadniczo dowolnie, dzięki czemu spodziewamy się osiągnąć gęstość, pozwalającą na
prowadzenie procesu grafityzacji w warunkach quasi-równowagowych, co pozwoli na syntezę najwyższej jakości grafenu.
2. Materiały i metody
W ramach prowadzonych prac badawczych poddaliśmy grafityzacji szereg próbek kryształu SiC o orientacji krystalograficznej (0001), zakupionego w Pi-Kem
Ltd. Próbki były poddane preparatyce wstępnej, obejmującej kolejno czyszczenie
chemiczne za pomocą izopropanolu, odgazowanie w warunkach ultrawysokiej
próżni, wygrzewanie w atmosferze krzemowej w temperaturze T = 900°C, co
skutkuje wykształceniem na powierzchni rekonstrukcji typu (3 × 3), a następnie
wygrzewanie w temperaturach 1200–1700°C, przy jednoczesnym napylaniu na
powierzchnie krzemu, o gęstości strumienia dobranej tak, by odpowiadała nominalnemu tempu wzrostu warstw 1–10 Å/min.
Krzem pochodził z sublimacyjnego źródła Dyfrakcja elektronów niskich
SUSI40, charakteryzującego się najwyższą energii LEED to technika badawcza, opierająca się o zjawisko
czystością (wszystkie części w kontakcie dyfrakcji wiązki elektronów na
z próżnią wykonane z krzemu).
powierzchni kryształu. PowstająGłówny układ wykorzystywany do rea- ce wzory dyfrakcyjne pozwalają
lizacji projektu składa się z kilku komór badać struktury powierzchniowe,
ultrawysokiej próżni z ciśnieniem bazowym identyfikować ich symetrię oraz
na poziomie < 1 · 10–10 mbar, z których ocenić stopień uporządkowania
najważniejsze to komora analityczna i ko- krystalograficznego powierzchni.
mora preparacyjna. Do badań wykorzystujemy technikę dyfrakcji elektronów niskiej Spektroskopia fotoelektronów
energii (LEED – Low Energy Electron Di- rentgenowskich XPS to technika
fraction) pozwalającą określić strukturę badawcza badająca rozkład eneratomową powierzchni. Technika ta jest getyczny fotoelektronów wyemizrealizowana na bazie dyfraktometru siat- towanych z próbki pod wpływem
promieniowania rentgenowskiego.
kowego z powielaczem elektronów. Do-
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datkowo prowadzimy badania za pomocą Mikroskopia prądu tunelowego
spektroskopii fotoelektronów rentgenow- STM to technika mikroskopii
skich (XPS – X-ray Photoelectron Spectro- skaningowej opierająca się na
scopy). Próbki do badań są przygotowywane pomiarze prądu tunelowego pływ komorze preparacyjnej, w której można nącego pomiędzy ostrzem mikrozrealizować wszystkie zasadnicze techniki skopu a próbką oraz jej rasteropreparacyjne dla powierzchni, tj. wygrzewa- wym skanowaniu.
nie wysokotemperaturowe w ultrawysokiej
próżni (do 2000 K), rozpylanie powierzchni jonami argonu, reakcje powierzchniowe z reagentami dostarczanymi w fazie gazowej, czy też nanoszenie cienkich warstw metodami epitaksji z wiązki molekularnej. Źródło sublimacyjne
krzemu stosowane w doświadczeniach charakteryzuje się najwyższym stopniem
czystości (wszystkie elementy w kontakcie z próżnią wykonane z krzemu, filament monokrystaliczny) oraz stabilnym, dobrze kontrolowalnym strumieniem.
Próbki są transferowane pomiędzy komorami preparacyjną, analityczną, wejściową, buforową i magazynową w ultrawysokiej próżni. Śluza wejściowa
umożliwia szybkie wprowadzenie próbek do komory buforowej bez naruszania
ultrawysokiej próżni w komorach układu. W ramach projektu wykorzystywane
są również inne układy pomiarowe dostępne w Instytucie Fizyki UJ umożliwiające wykonywanie badań techniką mikroskopii prądu tunelowego (STM). Próbki są przenoszone pomiędzy układami pomiarowymi bez kontaktu z gazami
atmosferycznymi za pomocą specjalnej walizki próżniowej.
3. Wyniki i dyskusja
3.1. Badania dyfrakcyjne
Na rys. 1 przedstawiono wzory dyfrakcyjne wykonane za pomocą techniki dyfrakcji elektronów niskiej energii (energia wiązki elektronów równa 69 eV)
próbek węglika krzemu poddanych grafityzacji w temperaturze T = 1300°C
przez 5 minut: a) w warunkach ultrawysokiej próżni, b) w strumieniu atomów
krzemu, który skutkuje nominalnym tempem wzrostu warstw na poziomie
2 Å/min.
Obydwa dyfraktogramy zawierają wzór dyfrakcyjny charakterystyczny dla
grafenu na węgliku krzemu (oznaczony białymi wektorami), co potwierdza jego
obecność na powierzchni. Dyfraktogram próbki poddanej grafityzacji w strumieniu krzemu charakteryzuje się jednak ostrzejszymi refleksami dyfrakcyjnymi, bardzo niską intensywnością tła oraz wysoką intensywnością refleksów.
Świadczy to o wyższej jakości powierzchni próbki grafityzowanej w strumieniu
atomów krzemu, wyższym stopniu uporządkowania krystalograficznego oraz
niskiej koncentracji defektów.
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a)

b)

Rys. 1. Wzory dyfrakcyjne próbek węglika krzemu poddanych grafityzacji w temperaturze
1300°C; a) w warunkach ultrawysokiej próżni; b) w strumieniu atomów krzemu skutkującym
nominalnym tempem wzrostu warstw równym 2 Å/min. Czas grafityzacji jest równy dla obydwu
próbek i wynosi 10 min

4. Badania spektroskopowe
Na rys. 2 przedstawiono widma spektroskopii fotoelektronów rentgenowskich
XPS powierzchni węglika krzemu grafityzowanej w temperaturze T = 1300°C
przez 5 minut.

Rys. 2. Widma XPS powierzchni węglika krzemu grafityzowanej w temperaturze T = 1300°C
przez 5 minut: a) w warunkach ultrawysokiej próżni; b) w strumieniu atomów krzemu, który
skutkuje nominalnym tempem wzrostu warstw na poziomie 2 Å/min
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Widmo XPS zawiera maksima charakterystyczne dla fotoelektronów o określonej energii wiązania (pozioma oś wykresu). W okolicy energii wiązania równej 284 eV znajduje się maksimum charakterystyczne dla atomów węgla. Dla
każdego atomu węgla w nierównorzędnym otoczeniu chemicznym obserwować
będziemy charakterystyczne przesunięcie energii wiązania fotoelektronów, co
stanowi podstawę identyfikacji różnych rodzajów struktur występujących na
badanej powierzchni.
Po odpowiednim dopasowaniu pików jesteśmy w stanie dokonać dekonwolucji widma i zbadać udział poszczególnych składników w całościowym widmie. W przypadku grafenu występującego na powierzchni SiC obserwujemy
trzy główne piki: pik położony przy najniższych energiach wiązania, charakterystyczny dla czystego węglika krzemu (oznaczony kolorem jasnoniebieskim
i podpisem SiC), pik położony przy średnich energiach wiązania, charakterystyczny dla grafenu (oznaczony kolorem czerwonym i podpisem G) oraz pik
położony przy wyższych energiach wiązania, charakterystyczny dla warstwy
buforowej pomiędzy grafenem a powierzchnią SiC (oznaczony kolorem ciemnoniebieskim i podpisem B).
Analizując udział poszczególnych komponentów w widmie XPS możemy
stwierdzić, że grafityzacja powierzchni węglika krzemu w strumieniu atomów
krzemu skutkuje zmniejszeniem udziału pików charakterystycznych dla grafenu
(kolor czerwony) o ok. 10%. Jest to zgodne z przewidywaniami oraz z wynikami badań dyfrakcyjnych – napylanie na powierzchnię atomów krzemu podczas
wygrzewania powoduje zmniejszenie tempa grafityzacji węglika krzemu, co
w konsekwencji przekłada się na jego wyższą jakość oraz wyższy stopień uporządkowania krystalograficznego.
4.1. Badania mikroskopowe
Na rys. 3 przedstawiono obraz STM wykonany w temperaturze pokojowej,
w warunkach próżniowych (obszar skanu 5 × 5 nm) próbki węglika krzemu
poddanej grafityzacji w strumieniu atomów krzemu o gęstości skutkującej
nominalnym tempem wzrostu krzemu na poziomie 4 Å/min w temperaturze
1450°C przez 5 minut.
Na obrazie STM widoczny jest wzór charakterystyczny dla grafenu oraz
wzór charakterystyczny dla rekonstrukcji powierzchni 6 3  6 3 R30 ,
która pełni rolę nieprzewodzącej warstwy buforowej pomiędzy grafenem a węglikiem krzemu (oznaczona za pomocą białego rombu). Grafen obrazowany za
pomocą STM charakteryzuje się wysoką jakością oraz niską koncentracją defektów krystalograficznych, co potwierdza wyniki badań LEED oraz dowodzi
poprawności hipotezy badawczej o wysokiej jakości grafenie wytworzonym za
pomocą grafityzacji węglika krzemu w strumieniu atomów krzemu.
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Rys. 3. Obraz STM wykonany w temperaturze pokojowej, w warunkach próżniowych (obszar
skanu 5 × 5 nm) próbki węglika krzemu poddanej grafityzacji w strumieniu atomów krzemu
o gęstości skutkującej nominalnym tempem wzrostu krzemu na poziomie 4 Å/min w temperaturze 1450°C przez 5 minut

5. Podsumowanie
W ramach prowadzonych badań przeprowadziliśmy grafityzację szeregu próbek
węglika krzemu w różnych temperaturach oraz gęstościach strumienia atomów
krzemu. Przeprowadzone badania wykazały, że grafen syntezowany w obecności strumienia krzemu charakteryzuje się jakością wyższą niż grafen syntezowany w warunkach ultrawysokiej próżni, wysokim stopniem uporządkowania
krystalograficznego oraz niską koncentracją defektów. Przeprowadzone badania
spektroskopowe potwierdziły, że prowadzenie procesu w strumieniu atomów
krzemu skutkuje zmniejszeniem tempa grafityzacji.
Dalsze badania optymalizacyjne w systematycznie zmienianych warunkach
grafityzacji (czas, temperatura, gęstość strumienia atomów krzemu) pozwolą na
osiągnięcie warunków quasi-równowagowych oraz syntezę najwyższej jakości
grafenu.
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Impedancja akustyczna,
czyli o odbiciu fal podłużnych
Jerzy Ginter
Wydział Fizyki UW
Jedną z podstawowych metod badań medycznych jest ultrasonografia. U podstaw jej działania leży zjawisko odbicia podłużnej fali akustycznej (ultradźwiękowej) na granicy dwóch tkanek, na przykład tkanki miękkiej i kości. Z podobnym zjawiskiem mamy do czynienia wewnątrz Ziemi, kiedy podłużne fale sejsmiczne1 (fale P) odbijają się od granic różnych warstw. O wartości takiego
odbicia decyduje wielkość fizyczna, zwana (dość paskudnie) impedancją2 akustyczną, którą zwykle oznacza się symbolem Z.
Zajmiemy się tutaj przypadkiem skrajnie uproszczonym:
 kiedy odbicie fali akustycznej zachodzi na granicy dwóch różnych cieczy,
 kiedy fala akustyczna pada prostopadle na taka granicę.
Fala podłużna w ośrodku jednorodnym
xn–1

xn

xn+1

x
a

S
Un–1

Un

Un+1
b

U

Un–1
xn–1

Un
xn

Un+1
xn+1

U(x,t)
c
x

Rys. 1

Falę podłużną rozchodzącą się poziomo w ośrodku jednorodnym przedstawia schematycznie rysunek 1. Wydzieliliśmy myślowo słup cieczy o polu przekroju równym S.
a. Sytuację, kiedy nie ma fali, przedstawia górna część rysunku. Słup cieczy
został myślowo podzielony liniami przerywanymi na jednakowe elementy
1

Ładna animacja impulsu fal podłużnych: P-waves, Wikipedia. Patrz też: Ginter, Fale podłużne, YouTube.
2
Łacińskie słowo impeditus ma wiele znaczeń, między innymi – ociężały.
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objętości („plasterki”) o długości równej x. Współrzędne x położenia tych
linii zostały oznaczone symbolami xn.
b. Kiedy w ośrodku rozchodzi się fala podłużna, następują lokalne przesunięcia
ośrodka, linie przerywane z górnej części rysunku zostają przemieszczone –
tak jak to przedstawia środkowa część rysunku. Wektory przesunięć oznaczone są symbolami Un.
c. Jeżeli chcemy przejść do opisu ciągłego, musimy wychylenia ośrodka opisać
funkcją dwóch zmiennych U(x,t), gdzie x oznacza położenie przed przemieszczeniem, a t oznacza czas. Sens tej funkcji przedstawia dolna część rysunku.
Ciśnienie akustyczne
Lokalne przesunięcia ośrodka wywołują w nim zmiany ciśnienia. Zależność
ciśnienia p(x,t) od położenia i czasu można przedstawić funkcją:
p(x,t) = p0 + P(x,t).

(1)

 Człon stały p0 oznacza ciśnienie panujące w cieczy w nieobecności fali aku-

stycznej (na przykład ciśnienie atmosferyczne) i oczywiście zawsze jest nieujemny.
 Człon P(x,t) opisuje zmiany ciśnienia, wywołane w ośrodku przez falę akustyczną – i może przyjmować wartości zarówno dodatnie, jak i ujemne.
Własności sprężyste cieczy opisuje wzór
P   K V   K S l   K l .
V
Sl
l

(2)

 Wielkość K nazywamy modułem sprężystości cieczy (jest to odwrotność

współczynnika sprężystości κ).
 Symbol V oznacza objętość początkową, a V zmianę objętości.
 Dwa ostatnie człony dotyczą sytuacji, kiedy mamy do czynienia ze słupem

cieczy o stałym przekroju S, a zmiennej długości. Symbol l oznacza długość
początkową, a l zmianę długości.
Zastosujmy ten wzór do elementu długości słupa cieczy, zawartego w stanie
początkowym pomiędzy xn a xn+1.
P   K l   K
l

U n 1  U n
  K U .
x
x

(3).

Przechodząc do zapisu ciągłego, napiszemy
P( x, t )   K

U ( x, t )
.
x

(4)
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Ciśnienie akustyczne jest proporcjonalne do minus pochodnej przestrzennej
U(x,t). Dla pewnej dowolnie wybranej funkcji3 przedstawia to rys. 2.

U(x,t)
x
P(x,t)
x

Rys. 2

Można też zauważyć, że w przykładzie z rysunku 1 ciśnienie akustyczne
wszędzie jest ujemne, bo pochodna przestrzenna funkcji U(x,t) jest dodatnia.
Ale to dość oczywiste – wszystkie narysowane elementy objętości są porozciągane.
Równanie falowe
W dalszym ciągu będziemy przyjmować, że funkcja wychylenia U(x,t) spełnia
klasyczne równanie falowe4:
 2U ( x, t ) 1  2U ( x, t )
.
 2
x 2
t 2

(5)

Symbol  oznacza prędkość fali, która dana jest wzorem


K,

(6)



gdzie K jest modułem sprężystości (wzór (3)), a  gęstością cieczy w stanie
stacjonarnym (bez fali).
Równanie to ma dwa typy rozwiązań.
1. Odpowiadające fali biegnącej bez zmiany kształtu z prędkością o wartości 
w prawo, czyli zgodnie z dodatnim zwrotem osi x:

 w2

Na rysunku została przedstawiona funkcja f ( w)  (1  2 w)e .
4
Patrz na przykład: Andrzej Januszajtis, Fizyka dla politechnik, t. III. Fale, PWN, Warszawa
1991.
3
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U   x, t   f  x – t  .

(7)

Funkcja kształtu jednej zmiennej f (w) jest dość dowolna, musi jednak posiadać dwie pochodne (co oczywiste), być ograniczona i mieć ograniczoną pochodną. Ani lokalne wychylenie, ani lokalne ciśnienie nie mogą przyjmować
zbyt dużych wartości, co zakłada się przy wyprowadzaniu wzoru (5).
2. Odpowiadające fali biegnącej bez zmiany kształtu z prędkością o wartości 
w lewo, czyli zgodnie z ujemnym zwrotem osi x:
U   x, t   f  x  t  .

(8)

Impedancja – po raz pierwszy
Można zauważyć, że dla fali opisanej wzorem (7), lokalna prędkość ośrodka
V(x,t) jest proporcjonalna do lokalnego ciśnienia P(x,t).
Lokalna prędkość ośrodka V(x,t) jest czasową pochodną lokalnego wychylenia
U(x,t):
V ( x, t ) 

U ( x, t )
.
t

(9)

Dla fali opisanej wzorem (7) wyrażenie na lokalną prędkość ośrodka ma postać:
V  x, t   – f '  x – t 

(10)

gdzie funkcja jednej zmiennej f (w) jest pochodną funkcji f (w) względem jej
naturalnego argumentu w:
f ( w) 

df ( w)
.
dw

(11)

Zauważmy: funkcja V(x,t) spełnia równanie falowe analogiczne do (5). Wynika
to ze zróżniczkowania (5) względem t po obu stronach.
Dla fali opisanej wzorem (7) wzór na lokalne ciśnienie (4) przyjmuje postać:
P( x, t )   K

f ( x  t )
  Kf ( x  t ).
x

(12)

Porównując wzór (12) z wzorem (10) możemy napisać:
V ( x, t ) 

P( x, t ) 1
 P( x, t ).
K
Z

(13)

ZK

(14)

Stałą proporcjonalności
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nazywa się impedancją akustyczną ośrodka. Zwykle przedstawia się ją w innej postaci. Korzystając z wzoru (6) można napisać:
K

2


ZK

2

,

(15)

 .

(16)

a stąd

Jest to iloczyn statycznej gęstości ośrodka i prędkości dźwięku.
Z wzoru (13) widać, że przy określonym ciśnieniu akustycznym P(x,t) lokalna
prędkość V(x,t) jest tym mniejsza, im większa jest wartość impedancji Z 5.
Zauważmy jeszcze: ponieważ funkcja V(x,t) spełnia równanie falowe analogiczne do (5), to i funkcja P(x,t) spełnia takie równanie. Wynika to z proporcjonalności P(x,t) i V(x,t), czyli z wzoru (13).
Na razie jeszcze nie widać, jaki miałby być związek impedancji z odbiciem fali.
Odbicie impulsu falowego
Rozważmy teraz dwa ośrodki, które stykają się ze sobą. Niech w warunkach
bez fali akustycznej granica pomiędzy ośrodkami znajduje się w x = 0. Wszystkie wielkości, dotyczące ośrodka po lewej stronie granicy będziemy oznaczać
indeksem L, a dotyczące ośrodka po prawej stronie granicy – indeksem P.


U1(x,t)

1


U2(x,t)

2



3

U3(x,t)

P

L
0

x

Rys. 3
5

Im większe Z, tym ośrodek mniej chętnie się porusza; jest tym bardziej ociężały.
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Przypuśćmy, że z lewej strony pada impuls fali padającej, poruszającej się
z prędkością o wartości L i opisany – z dokładnością do stałej mnożącej – wzorem:
U1  x, t   f  x –

L

t

(17)

Oczywiście nie wnika on „zwyczajnie” do prawej części. Narysowany jednak
został w taki sposób, aby pokazać jego pełny kształt. Kiedy impuls ten dojdzie
do granicy ośrodków, pojawią się dwie nowe fale:
– biegnąca w lewo w ośrodku lewym fala odbita, poruszająca się z prędkością
o wartości L,
– biegnąca w prawo w ośrodku prawym fala przechodząca, poruszająca się
z prędkością o wartości P. Na rysunku P  1 L .
2
Pierwszy warunek ciągłości
Pierwszy warunek ciągłości polega na zażądaniu, aby dla x = 0 funkcja falowa
była ciągła dla dowolnej chwili t. Funkcja odbita i funkcja przechodząca muszą
odpowiadać takiej samej zależności od czasu, co fala padająca, czyli zmienności
typu
U1  0, t   f  – Lt  .

(18)

Można zauważyć, że tak będzie, jeżeli:
1. do opisu fali odbitej posłużymy się funkcją pomocniczą (drugi wykres na
rys. 3):
U 2  x, t   f  – x –

L

t   f  –  x 

L

t  ,

(19)

2. a do opisu fali przechodzącej, poruszającej się z prędkością o innej wartości,
czyli P, funkcją (trzeci wykres na rys. 3):

U 3 ( x, t )  f 


L
P

(x 

P


t ) .


(20)

Spójrzmy na nasz problem odrobinę ogólniej.
 Przyjmijmy, że fala po stronie lewej jest superpozycją fali U1(x,t) i fali
U2(x,t), ale z dodatkowymi współczynnikami A i B odpowiednio, czyli ma
postać:
U L  x, t   Af  x –

L

t   Bf  – x –

L

t ,

(21)

 a fala po stronie prawej jest opisana funkcją U3(x,t), pomnożoną przez

współczynnik C:
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U P ( x, t )  Cf 


L

(x 

P

P


t ) .


(22)

Pierwszy warunek – to warunek ciągłości funkcji falowej dla x = 0, czyli
U L  0, t   U P  0, t 

(23)

dla dowolnego t. Oznacza on, że ruch płaszczyzny, odpowiadającej w stanie
początkowym x = 0, opisuje jednakowo funkcja UL(x,t) i funkcja UP(x,t).
Z (21), (22) i (23) wynika więc:
Af  – Lt   Bf  – Lt   Cf  – Lt  ;

(24)

A + B = C.

(25)

czyli po prostu
Drugi warunek ciągłości
Drugi warunek ciągłości polega na żądaniu, aby ciśnienie akustyczne było ciągłe, czyli aby dla dowolnej chwili t po obu stronach granicy przyjmowało taką
samą wartość. Wzory na ciśnienie dla obu stron granicy można napisać, korzystając z wzoru (4).
PL ( x, t )   K L

U L ( x, t )
x

(26)

PP ( x, t )   K P

U P ( x, t )
x

(27)

Warunek ciągłości ciśnienia oznacza więc:
PL(0,t) = PP(0,t);

(28)

 U ( x, t ) 
 U P ( x, t ) 
KL  L
  KP 


x
x

 x 0

 x 0

(29)

czyli

1. Wzór na ciśnienie po lewej stronie napiszemy, korzystając z (21):
PL ( x, t )   K L

U L ( x, t )
  K L [ Af ( x 
x

L

t )  Bf (  x 

L

t )],

(30)

2. a na ciśnienie po prawej:
PP ( x, t )   K P

U P ( x, t )
  K PC
x

L
P


f 


L
P

(x 

P


t ) .


(31)
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Warunek ciągłości ciśnienia (28), czyli PL(0,t) = PP(0,t); oznacza:
– AK L f   – Lt   BK L f   – Lt   CK P

L

f (  Lt );

(32)

P

Po skróceniu takich samych wyrazów po obu stronach i dodatkowo podzieleniu
obu stron przez KL dostajemy:
A– B

KP
KL

L

C.

(33)

P

Impedancja – po raz drugi
Skorzystajmy jeszcze z definicji impedancji akustycznej, czyli wzoru (14),
i zauważmy, że wyrażenie
KP
KL

L



P

KP

L

P

KL



ZP
ZL

(34)

jest stosunkiem impedancji. Pojęcie impedancji akustycznej pojawiło się
w naszych rozważaniach po raz drugi – i tym razem już w kontekście odbicia
fali.
Obliczenie B i C
Korzystając z (25), (33) i (34) można obliczyć B i C. Mamy układ dwóch równań z dwiema niewiadomymi:
A+B=C
A– B

ZP
C.
ZL

(35)
(36)

Podstawmy C z (35) do (36). Otrzymamy:
A– B

ZP
 A  B
ZL

(37)

 ZP 
 ZP 
 1  Z  A   1  Z  B;
L 
L 



(38)

ZP
ZL
Z  ZP
B
A L
A.
ZP
ZL  ZP
1
ZL

(39)

1
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Stałą C można obliczyć korzystając z (35) i (39):
C  A B  A

ZL  ZP
Z  ZP  ZL  ZP
2Z L
 Z  ZP 
A  1  L
A L
A
A.

ZL  ZP
ZL  ZP
ZL  ZP
 ZL  ZP 
(40)

Podsumujmy: wzory, wyrażające stałe B i C przez stałą A, czyli (39) i (40),
uzyskaliśmy dla w zasadzie dowolnej funkcji kształtu f (w), fali padającej na
granicę ośrodków.
Fale harmoniczne
W zastosowania bardzo często posługujemy się harmoniczną falą ultradźwiękową – o określonej częstości kołowej ω.
Wzory (39) i (40) zostały wyprowadzone dla dowolnej funkcji kształtu f (w),
można je więc natychmiast zastosować do fali harmonicznej, wybierając na
przykład:
f  w   cos  kL w  ;
(41)
gdzie k L  2 , a L to długość fali w lewym ośrodku.

L
Wtedy fala padająca we wzorze (21) przybierze postać:
A cos kL  x –

L

t   A cos(kL x –  t ).

(42)

gdzie częstość kołowa fali  jest równa:

  kL L .

(43)

Fala odbita we wzorze (21) będzie opisana wzorem:
Bf  – x –

L

t   B cos k L  – x –

L

t  

ZL  ZP
A cos(k L x   t ).
ZL  ZP

(44)

Wykorzystaliśmy wzór (39) i zauważyliśmy, że cosinus jest funkcją parzystą.
Natomiast wyrażenie na falę przechodzącą przybierze postać:

U P ( x, t )  Cf 


L

(x 

P


 C cos  k L


L
P

 


t )   C cos k L  L ( x  P t )   


  P
2Z L

x  k L Lt  
A cos(k P x   t ).
Z
L  ZP

P

(45)

W ostatnim kroku wykorzystaliśmy wzory (40) i (43). Oczywiście częstość
kołowa ω musi być taka sama i dla fal po lewej, i po prawej stronie. Wprowadziliśmy także nowe oznaczenie:
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kP  kL

L

(46)

.

P

Wynika stąd, że długość fali po prawej stronie P jest równa:
 P  2 
kP

P
L

2 
kL

P

L.

(47)

L

Jeżeli prędkość fali po prawej stronie jest mniejsza, to i długość fali jest mniejsza.
Fale USG6

powietrze
woda
krew
tkanka miękka
tkanka tłuszczowa
wątroba
kość

moduł
sprężystości
kg/ms  10–9
1,3410–5
2,19
2,47
2,51
2,00
2,54
32,0

gęstość
kg/m3
1,2
1000
1057
1060
952
1,060
1912

prędkość
dźwięku
m/s
330
1480
1057
1540
1450
1550
4080

impedancja
akustyczna
kg/m2s  106
0,0004
1,48
1,62
1,63
1,38
1,64
7,8

Fale poprzeczne
Zauważmy na zakończenie, że dla fal poprzecznych na dwóch połączonych
różnych sznurach gumowych obowiązuje warunek ciągłości, różny od (29).
Przyjmuje się wyrażenie prostsze:
 U L ( x, t ) 
 U P ( x, t ) 
 x   x  .

 x 0 
 x 0

(48)

Oznacza ono, że pochodna funkcji falowej jest ciągła, czyli że w punkcie połączenia sznurów nie ma załamania7.
Warunek (48) mogą spełniać w szczególnym przypadku także fale podłużne.
Ma to miejsce wtedy, kiedy moduły sprężystości obu ośrodków są równe, czyli
KP = KL (por. wzór (29)). Gęstości rozpatrywanych ośrodków mogą przy tym
być różne8.
6

Lech Padée Aparatura ultrasonograficzna (w Internecie).
Odbicie fal na granicy dwóch ośrodków – ale tylko poprzecznych – patrz: Ginter, Fala na
granicy dwóch ośrodków, YouTube.
8
Zachowanie fal na granicy dwóch ośrodków – ale tylko dla fal spełniających warunek (48) –
patrz: Ginter, Fala na granicy dwóch ośrodków, YouTube.
7
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Marian Smoluchowski
Bogdan Cichocki
Uniwersytet Warszawski, Instytut Fizyki Teoretycznej

Genialny polski fizyk, zmarł 5 września 1917 roku mając zaledwie 45 lat. Był
jednym z najwybitniejszych uczonych przełomu XIX i XX wieku. Już od najmłodszych lat wykazywał niezwykłe zdolności. Ukończył z najwyższym wyróżnieniem Uniwersytet Wiedeński. Uzyskane w Wiedniu prawo wykładania
(tzw. veniam legendi) przeniósł do Lwowa uzasadniając to m.in. możliwością
wykładania po polsku. W wieku 28 lat objął stanowisko profesora nadzwyczajnego fizyki teoretycznej Uniwersytetu Lwowskiego, a mając 31 lat stanowisko
profesora zwyczajnego. Był wtedy najmłodszym profesorem na terenie Cesarstwa Austro-Węgierskiego. Na cztery lata przed śmiercią przeniósł się do Krakowa na Uniwersytet Jagielloński.

Marian Smoluchowski był jednym ze współtwórców kinetycznej teorii materii. W 1904 roku, wbrew powszechnie obowiązującej opinii, przedstawił argumenty potwierdzające możliwość obserwacji fluktuacji wielkości fizycznych
spowodowanych ziarnistą strukturą materii. Na tej podstawie wyjaśnił (wraz
z Albertem Einsteinem) zjawisko ruchów Browna. Wyjaśnienie to przyczyniło
się do ostatecznego zaakceptowania przez społeczność naukową realnego istnienia atomów. Wprowadzenie wspomnianych fluktuacji pozwoliło mu także na
wyjaśnienie tajemniczego zjawiska opalescencji krytycznej, a również na udzielenie (równolegle z A. Einsteinem) prawidłowej odpowiedzi na pytanie – „Dlaczego niebo ma kolor niebieski?”.
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Marian Smoluchowski należał do grona prekursorów wykorzystania teorii
probabilistycznej i procesów losowych jako narzędzia do opisu zjawisk fizycznych. Obecnie autorzy monografii odnoszących się do fizyki zjawisk w nanoskali mają spore trudności z nazewnictwem, ponieważ większość używanych
przez nich równań opisujących transport dyfuzyjny powinno być opatrzone jego
nazwiskiem (vide np. równanie Smoluchowskiego-Fokkera-Plancka, a nie Fokkera-Plancka).
Trzy Nagrody Nobla, nadane w pierwszej połowie XX wieku, związane były
ściśle z osiągnięciami Mariana Smoluchowskiego: w 1926 otrzymał ją R.A.
Zsigmondy (z chemii), a w 1927 roku J.B. Perrin (fizyka) i T. Svedberg (chemia).
Można przypuszczać, że gdyby nie przedwczesna śmierć, również Marian
Smoluchowski otrzymałby tę Nagrodę za prace teoretyczne dotyczące koloidów.
Po śmierci Mariana Smoluchowskiego wielu znakomitych uczonych opublikowało o nim wspomnienia. Pierwszym z nich był Albert Einstein, który
swój artykuł podsumował stwierdzeniem: „Zbyt wcześnie przeciął los jego
natchnioną działalność jako badacza i nauczyciela… dzierżmy wysoko jego
wzór i dzieło”.
Warto na koniec jeszcze dodać, że Marian Smoluchowski wraz z bratem Tadeuszem należał do czołówki alpinistów europejskich. Za swoje osiągnięcia na
tym polu był wielokrotnie nagradzany.
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Marian Smoluchowski i Internet rzeczy
Paweł Góra
Instytut Fizyki UJ

Kilka dni temu rozmawiałem z filmowcami planującymi zrobić program
o Marianie Smoluchowskim. Ci filmowcy wiedzą wszystko o Europie przełomu
stuleci, o Wiedniu, Lwowie i Krakowie, o rodzinie Smoluchowskiego, o jego
wyczynach alpinistycznych i narciarskich, o podróżach i zainteresowaniach
artystycznych, wiedzą to i umieją opowiedzieć. Nie widzą tylko jednego: dlaczego Marian Smoluchowski uważany jest za najwybitniejszego polskiego fizyka. To właśnie usiłowaliśmy im wytłumaczyć.
Smoluchowski zrobił w fizyce wiele wspaniałych rzeczy, z których najbardziej znane jest wyjaśnienie ruchów Browna (zobacz także artykuł w Fotonie 91). Cząsteczki Brownowskie, na przykład pyłki roślinne czy inne drobinki
w zawiesinie wodnej, nam wydają się malutkie, ale są bardzo duże w porównaniu z cząsteczkami wody, których za to jest bardzo wiele. Cząsteczki Brownowskie zderzają się z nimi, a skumulowany, uśredniony efekt tych zderzeń
widzimy jako chaotyczne, bardzo nieregularne ruchy elementów zawiesiny.
Albert Einstein i Marian Smoluchowski, pracując niezależnie, podali nie tylko
to wyjaśnienie, ale także teorię matematyczną pozwalającą opisać to zjawisko.
Dziś tę teorię uznajemy za początki teorii procesów stochastycznych i stochastycznych równań różniczkowych (w tym momencie filmowcy odmówili
współpracy).
Rzecz w tym, że cząsteczek wody jest naprawdę kolosalnie wiele i nie sposób śledzić ich wszystkich. Widać tylko uśredniony efekt wielu takich zderzeń.
Istota podejścia Smoluchowskiego sprowadza się do tego, że mamy bardzo,
bardzo wiele obiektów „małych”, których nie sposób śledzić indywidualnie,
które wpływają na coś „dużego”, co nas interesuje i co możemy obserwować.
Teoria zapoczątkowana przez Smoluchowskiego pozwala przewidzieć (przynajmniej w sensie statystycznym) zachowania obiektu „dużego”, zwłaszcza jeśli
oprócz przypadkowych impulsów pochodzących od obiektów „małych”, działa
jeszcze jakiś mechanizm deterministyczny – fizyk zainteresuje się przede
wszystkim oddziaływaniami, ekonomista trendami i sezonowością, a statystyk
korelacjami. Wszystko to stanowi podstawę modelowania stochastycznego
(Monte Carlo), jednego z najważniejszych narzędzi badawczych nie tylko
w fizyce, ale także w ekonomii, naukach przyrodniczych i w technice.
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Zmieńmy temat. Ludzie przewidujący rozwój informatyki i jej zastosowań
zapowiadają rychłe nadejście Internetu rzeczy, IoT1*. Sztandarowym przykładem jest „inteligentna lodówka”, która sama stwierdzi, że kończy nam się mleko, sok i jajka, sama złoży zamówienie, a inteligentny dron sam dostarczy nam
zakupy wprost do domu. Inny przykład to ekspres do kawy, który uruchomimy
za pomocą aplikacji w telefonie, tak aby po wejściu do domu czekała na nas
gorąca, świeżutka, pachnąca kawa. Albo inteligentny piec w łazience, który
uruchomimy inną aplikacją, abyśmy mieli wodę nagrzaną na czas (zagrzana za
wcześnie będzie stygnąć, czyli albo będzie zbyt zimna, jak na nasz gust, albo
trzeba ją będzie podgrzewać, czyli marnować energię; zagrzana zbyt późno
sprawi, że będziemy musieli czekać). Oczywiście inteligentny ekspres i inteligentny piec same zamówią serwisanta do swojego przeglądu, a gdy uznają, że
są już zużyte, zasugerują nam zakup swoich następców. Inteligentne sprzęty
domowe nie będą bać się śmierci. HAL 9000** jest oczywistym wyjątkiem.
Ale to nie wszystko. Dziś większość z nas ma smartfony, niektórzy smartwatche, a będzie tego więcej. Inteligentne okulary, które będą nam coś wyświetlać,
inteligentne klucze, które będzie można zaprogramować tak, aby otwierały kolejne drzwi, inteligentny portfel, inteligentne urządzenia monitorujące nasz stan
zdrowia, inteligentna obroża psa, żeby nie zgubił się na spacerze, inteligentne
nie wiem co jeszcze. Celem, jak mówią wizjonerzy IoT, ma być, abyśmy byli
„bez przerwy zanurzeni w przestrzeni Internetu, bez potrzeby logowania”.
Szczerze powiedziawszy nie wiem, co dobrego mogłoby z tego wyniknąć, ale
obawiam się, że ludzkość może spróbować to zrealizować.
Problemem – a może właśnie nadzieją?! – mogą okazać się wymagania sieciowe. Wszystkie te inteligentne urządzenia będą musiały bardzo często łączyć
się z siecią, choćby po to, aby powiedzieć „Hej, jestem, czekam!”. Zapewne nie
będą robić tego tak często, jak dzisiejsze połączone z siecią komputery, ale ponieważ ma być ich naprawdę dużo, i tak wygenerują gigantyczny ruch. Duże
i całkiem małe urządzenia podłączone do IoT będą się ze sobą komunikować
także bez żadnej świadomej akcji z naszej strony, aby zapewnić nam to „zanurzenie w przestrzeni Internetu”. Aby całego IoT diabli nie wzięli, potrzebne
będą nie tylko bardzo wydajne serwery, ale także inteligentne – no jakże by
inaczej – algorytmy obsługi ruchu. I tu wracamy do paradygmatu ruchów
Browna: mnóstwo „małych”, czyli impulsów pochodzących od tych wszystkich
inteligentnych gadżetów, a imię ich Legion, może zauważalnie wpływać na coś
„dużego”, czyli na sieć łączącą te wszystkie „małe” i na zarządzające nią serwe*
Internet rzeczy (również Internet przedmiotów, ang. Internet of Things – IoT) – koncepcja,
wedle której jednoznacznie identyfikowalne przedmioty mogą pośrednio albo bezpośrednio gromadzić, przetwarzać lub wymieniać dane za pośrednictwem instalacji elektrycznej inteligentnej
KNX lub sieci komputerowej (przyp. redakcji).
**
Fikcyjny komputer przedstawiony w powieści 2001: Odyseja kosmiczna Arthura C. Clarke’a i w filmie o tym samym tytule (przyp. redakcji).
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ry, choć wpływ każdego „małego” z osobna jest pomijalny. Co więcej, stany
urządzeń IoT nie będą w pełni niezależne: nasza inteligentna lodówka raczej nie
wyjdzie z kuchni, ale inteligentne okulary będą się wraz z nami przemieszczać
naszymi inteligentnymi samochodami, a wraz z inteligentnymi okularami zazwyczaj będą to robić nasze inteligentne klucze i portfel. Aby to wszystko inteligentnie obsłużyć, sięgnąć trzeba będzie do zaawansowanych modeli matematycznych, wyrosłych z teorii, którą Marian Smoluchowski wymyślił nieco ponad sto lat temu, aby wyjaśnić ruchy Browna.
Uzupełnienie: Obecny stan Internetu rzeczy dobrze ilustruje smutna historia
programisty, który przez 11 godzin usiłował uruchomić swój nowy czajnik podłączony do WiFi.

Marian Smoluchowski (1872–1917)

Powyższy artykuł pochodzi z bloga http://pfg.blox.pl/html
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Chronograf cyfrowy – pomoce dydaktyczne
nie muszą być kosztowne
Dominik Bejma*
Politechnika Gdańska,
Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej
Mądrość jest córką doświadczenia.
Leonardo da Vinci

Rola doświadczenia w dydaktyce nauk przyrodniczych
Dydaktyka nauk przyrodniczych, nieważne czy na poziomie akademickim, czy
też na poziomie szkoły podstawowej, powinna różnić się od dydaktyki innych
przedmiotów jedną charakterystyczną cechą: dążeniem do ukazania uczniowi,
że informacje dotychczas zgromadzone przez pokolenia uczonych, a następnie
spisane w książkach, nie wzięły się znikąd, lecz są opisem otaczającej nas rzeczywistości. Każdemu, kto zajmuje się nauczaniem fizyki, stwierdzenie, że
wzory, zasady i prawa, z których korzystamy codziennie w szkole lub na uczelni mają swoje uzasadnienie w przyrodzie, z pewnością wyda się oczywistym.
Jednak to co oczywiste dla nauczyciela, nie musi być oczywiste dla ucznia.
Niestety, duże grono uczniów oraz studentów nie potrafi znaleźć żadnego powiązania między wzorami zawartymi w podręcznikach, a otaczającym ich światem materialnym. Fizyka jest przez wielu młodych ludzi postrzegana jako
przedmiot niezrozumiały, a czasem nawet niemożliwy do zrozumienia. Bardzo
często takie postrzeganie fizyki wynika z braku ukształtowania wyobraźni
i intuicji, niezbędnych do rozumienia i także przewidywania przebiegu najróżniejszych procesów oraz zjawisk. Nawet napisane przez najwybitniejszych profesorów podręczniki nie są w stanie sprawić, by uczeń zrozumiał jakie mechanizmy rządzą jego otoczeniem. Do tego niezbędne jest doświadczenie, które
kształtuje intuicję i pozwala na skonfrontowanie papierowej wiedzy z materialną rzeczywistością.
Niestety, aby podczas procesu dydaktycznego posiłkować się doświadczeniami, konieczne jest posiadanie stosownego sprzętu, który mówiąc bez ogródek, niejednokrotnie potrafi być absurdalnie drogi. Po przemianach w polskiej
gospodarce i zastąpieniu systemu centralnie sterowanego przez system wolnorynkowy, wyposażenie pracowni fizycznej w nowy sprzęt stało się nagle wyjątkowo trudnym zadaniem. Problem ten dotyczy nie tylko Polski, lecz także innych krajów byłego bloku wschodniego. Jeżeli szkoły posiadają pracownie
fizyczne, to zazwyczaj większość znajdujących się w nich sprzętów pamięta
*

bejma.dominik@gmail.com
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jeszcze czasy, gdy nikt nawet nie spodziewał się upadku komunizmu. Nie trzeba chyba tłumaczyć, że pomimo wysokiej jakości wykonania i przemyślanej
konstrukcji, liczba sprzętów, które po kilkudziesięciu latach wiernej służby
wciąż są zdolne do pracy, systematyczne maleje. Ich naprawa wymaga wiedzy
na temat dawno już niewykorzystywanych technologii oraz archaicznych części, które często nie są już produkowane. Dobrym sposobem na poprawienie
stanu wyposażenia pracowni, wydaje się zakup nowych urządzeń i pomocy
dydaktycznych, jednak często nie jest to możliwe ze względu na ograniczone
środki. Czy jednak nabywanie instrumentów od firm sprzedających swoje produkty po bardzo wygórowanych cenach jest jedynym wyjściem?
Chronograf cyfrowy
Spróbujmy odpowiedzieć na to pytanie, przyglądając się grupie doświadczeń,
których wykonanie bez użycia odpowiednich przyrządów jest bardzo utrudnione, a mianowicie eksperymentom związanym z kinematyką. Pomiar czasu
z wykorzystaniem stopera jest obarczony bardzo dużą niepewnością z powodu
czasu reakcji eksperymentatora. Taki błąd można oszacować na ok. 0,3 s. Każdy, kto kiedykolwiek przeprowadzał w szkole czy w domu jakiekolwiek doświadczenie z kinematyki, doskonale wie, że w przypadku wykorzystania ręcznego stopera do tego typu doświadczeń, największy wkład do niepewności
otrzymanego wyniku, praktycznie zawsze ma pomiar czasu. Problem ten można
oczywiście rozwiązać, posiłkując się bardziej zaawansowaną techniką. Chronograf cyfrowy wyposażony w foto-bramki pozwala na mierzenie czasu z precyzją
rzędu 1 ms. Najprostsza wersja tego typu urządzenia po zarejestrowaniu przejścia obiektu przez pierwszą foto-bramkę rozpoczyna pomiar czasu. Następnie
pomiar zostaje zatrzymany w momencie przejścia obiektu przez drugą fotobramkę, a użytkownik może odczytać wynik z wyświetlacza. Oczywiście znając
odległość między foto-bramkami przyrządu, można z łatwością wyznaczyć
prędkość średnią obiektu na tej trasie. Chronografy zazwyczaj są w stanie obsługiwać także inne czujniki. Przykładowo pomiar może być zainicjowany naciśnięciem przycisku lub zwolnieniem blokady np. przytrzymującej wózek na
równi pochyłej (rys. 1). Chronografy dostępne na rynku zazwyczaj mieszczą się
w przedziale cenowym od 300 zł do nawet 5000 zł w przypadku bardziej zaawansowanych, wielofunkcyjnych układów, pozwalających także na pomiar
innych wielkości fizycznych oraz współpracujących z komputerem za pośrednictwem złącza RS232 lub USB. Jeśli nie jesteśmy zainteresowani tego typu
„wodotryskami” i wolelibyśmy, aby przyrząd nie wykonał sam całego doświadczenia za ucznia/studenta, wówczas świetną alternatywą dla zakupu chronografu, może być samodzielne zbudowanie takiego urządzenia. Koszt części potrzebnych do konstrukcji instrumentu wynosi ok. 20–40 zł, jeśli zadowala nas
wersja na płytce prototypowej lub ok. 80 zł, gdy obiektem naszego pożądania
jest instrument polutowany na płytce drukowanej i zamknięty w obudowie
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(rys. 2). Oczywiście nie zaryzykowałbym posądzenia o gołosłowność, więc dla
potwierdzenia tezy, że można wyposażyć pracownię fizyczną w chronograf, nie
sprowadzając przy tym na siebie gniewu pań z działu finansów, zbudowałem
taki przyrząd, a następnie przeprowadziłem dwa doświadczenia z wykorzystaniem mojego urządzenia oraz dwóch profesjonalnych chronografów.

Rys. 1. Chronograf używany w Pracowni Wstępnej Mechaniki i Ciepła Politechniki Gdańskiej.
Urządzenie posiada cztery liczniki. Pomiar wyzwalany jest zwolnieniem sprężyny przytrzymującej wagonik na początku toru powietrznego. Przejście wagonika przez każdą z foto-bramek zatrzymuje kolejne liczniki. Dzięki temu możliwe jest narysowanie wykresu położenia wózeczka od
czasu

Rys. 2. Zbudowany przeze mnie chronograf: a) układ na płytce prototypowej, b) układ w obudowie, polutowany na płytce PCB

Budowa, programowanie oraz zasada działania chronografu
Zbudowany przeze mnie układ (rys. 3) oparty jest o odpowiednio oprogramowany mikrokontroler 8-bitowy ATMega8A-PU taktowany rezonatorem kwarcowym 16 MHz. Mikrokontroler dzięki rezonatorowi jest w stanie mierzyć
upływ czasu z bardzo dużą dokładnością. Dokonuje tego zliczając drgania rezonatora. Zasada jest bardzo prosta.

Rys. 3. Schemat układu elektronicznego chronografu
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Skoro w ciągu sekundy rezonator wykonuje 16 000 000 oscylacji, więc po zarejestrowaniu 16 000 oscylacji, mikrokontroler stwierdza upływ jednej milisekundy i dodaje +1 do rejestru przechowującego liczbę milisekund, które upłynęły od momentu włączenia zasilania. Aby możliwa była rejestracja zdarzeń, niezbędne jest wykorzystanie tak zwanych przerwań, czyli funkcji, które jak sama
nazwa wskazuje, powodują zatrzymanie wykonywania operacji w pętli głównej
programu i są wykonywane „poza kolejką”, w momencie gdy zostanie spełniony stosowny warunek. W tym przypadku wykorzystane zostały przerwania zewnętrzne, wyzwalane przez podanie stanu niskiego na nóżki mikrokontrolera
oznaczone INT0 i INT1. Układ realizuje następujący algorytm:
1. Włączenie zasilania;
a) Rozpoczęcie odliczania upływu kolejnych milisekund;
2. Przejście obiektu przez pierwszą foto-bramkę;
a) Wyzwolenie przerwania INT0;
b) Wyzerowanie licznika milisekund;
c) Dezaktywacja przerwania INT0 (przerwanie INT0 nie będzie mogło
zostać ponownie wyzwolone aż do resetu układu);
d) Zakończenie przerwania INT0, powrót do głównej części algorytmu;
3. Przejście obiektu przez drugą foto-bramkę;
a) Wyzwolenie przerwania INT1;
b) Zapisanie licznika milisekund;
c) Przygotowanie wyniku do wyświetlenia w formacie sekund;
d) Przedstawienie wyniku w formacie sekund na wyświetlaczu;
4. Reset, powrót do punktu 1.
Szczególnie istotny jest krok 2.c), który chroni układ przed występowaniem
błędów grubych, spowodowanych wielokrotnym przecięciem wiązki świetlnej
w pierwszej foto-bramce (rys. 4). Przerwanie INT1 zawiera w sobie nieskończoną pętlę pozwalającą wyświetlić wynik na multipleksowanym, sześciocyfrowym wyświetlaczu LED. Pętlę tę przerywa tylko naciśnięcie przycisku
RESET lub odcięcie zasilania.

Rys. 4. Błąd gruby pomiaru prędkości wynikający z niewłaściwego oprogramowania mikrokontrolera; a) jeśli układ
działa poprawnie, pomiar czasu zostanie wyzwolony tylko
raz, poprzez przecięcie wiązki świetlnej początkowej fotobramki; b) jeśli pominiemy podpunkt [2.c)] algorytmu,
każde kolejne przecięcie wiązki świetlnej początkowej fotobramki rozpocznie nowy pomiar czasu; c) w konsekwencji
chronograf nie będzie mierzył czasu jaki wózeczek potrzebuje na przebycie dystansu d, lecz na przebycie dystansu e
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Zdecydowałem się, na wykorzystanie mikrokontrolera AVR ze względu na łatwość programowania oraz dużą ilość dostępnych w internecie kursów i przykładowych programów w C, co z pewnością zostanie docenione przez mniej doświadczonych elektroników. Seria ATMega jest bardzo rozpowszechniona wśród
amatorów radiotechniki i robotyków. Ogromną zaletą tych mikrokontrolerów jest
możliwość programowania ich za pomocą programatora USBasp przez interfejs
SPI (ang. Serial Peripheral Interface Bus), w którego skład wchodzi tylko 6 sygnałów. Są to MOSI, MISO, SCK, RESET oraz VCC (zasilanie) i GND (masa).
Dzięki interfejsowi SPI możliwe jest przeprogramowanie mikrokontrolera bez
konieczności wymontowywania go z płytki PCB (ang. In System Programming –
programowanie w układzie). Odbywa się to za pomocą złącza KANDA (rys. 3 –
na schemacie: „PROGRAMATOR”). Wystarczy przyłączyć do złącza kabel programatora (rys. 5) i wgrać nowy program. Należałoby zatrzymać się w tym momencie na chwilę i wyjaśnić, czym właściwie jest programowanie mikrokontrolerów. Nie polega to bynajmniej na przekopiowaniu kodu programu napisanego
w języku takim jak C czy Pascal do pamięci „scalaka”. Żaden mikrokontroler nie
„zrozumiałby” tych wysokopoziomowych języków, których składnia opiera się
na instrukcjach logicznych takich jak „while”, „if”, „for”. To, co wgrywamy do
mikrokontrolera to tak zwany wsad, a owo wgrywanie odbywa się poprzez podawanie na piny interfejsu SPI na przemian stanów wysokich i niskich. Wizja zaprogramowania sekwencji jedynek i zer podawanych w odpowiedniej kolejności
na nóżki MOSI, MISO, RESET i SCK słusznie wydaje się być misją samobójczą.
Absolutnie nikt, w trosce o swój czas i zdrowie, nie postępuje w ten sposób
(przynajmniej w dzisiejszych czasach). Stworzeniem stosownego ciągu sygnałów
zajmują się kompilatory – programy tłumaczące języki programowania zrozumiałe dla człowieka (np. Fortran, Pascal, C) na kod maszynowy, czyli ciąg zer i jedynek. Programiście pozostaje jedynie zająć się funkcjonalnością algorytmu. Taką
metodę nazywamy wysokopoziomowym programowaniem mikrokontrolerów.
Należałoby tu również wspomnieć o innym podejściu do zagadnienia, jakim jest
programowanie niskopoziomowe, do którego wykorzystuje się język Asembler.
Jest to o wiele trudniejsze, jednak programy napisane w ten sposób zajmują mniej
pamięci i często działają o wiele szybciej, ponieważ są zbudowane od podstaw
przez elektronika, a nie przetworzone przez kompilator, jak w przypadku programów pisanych w C. Istnieje kilka środowisk programistycznych i kompilatorów,
pozwalających na programowanie mikrokontrolera AVR w języku C. Na końcu
artykułu zawarłem listę stron internetowych, które z pewnością pozwolą zainteresowanym samemu nauczyć się programowania mikrokontrolerów AVR z serii
ATMega w tym języku. Ja do tego celu używam środowiska Eclipse Neon.1
z pakietem WinAVR oraz The AVR Eclipse Plugin. Jest ono darmowe i sprawdza
się zarówno pod systemami Windows jak i Linux. Czytelników, którzy chcieliby
mieć wgląd w kod programu w C chronografu lub dowiedzieć się więcej na temat
zastosowanych przez mnie rozwiązań, zapraszam do korespondencji.
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Rys. 5. Programowanie mikrokontrolera na płytce PCB za pomocą interfejsu SPI. Koszt programatora USBasp to ok. 10–20 zł

Cały układ polutowany jest na płytce PCB, wykonanej przeze mnie w domu
metodą termotransferu i zamknięty w obudowie kupionej w sklepie z częściami
elektronicznymi. Przed wykorzystaniem tej metody polecam poćwiczyć najpierw, przynajmniej kilka razy, np. przenosząc schemat ścieżek na kawałek
blachy, pokrywkę puszki po ciasteczkach, czy jakikolwiek inny płaski, metalowy obiekt, aby nie zmarnować laminatu PCB. Pozwoli to zweryfikować czy
grubość ścieżek nie jest zbyt mała i czy dobór drukarki oraz papieru jest właściwy. Ja wykorzystuję kartki z gazetek reklamowych albo gazet z programem
telewizyjnym, ponieważ są drukowane na cienkim, kredowanym papierze.
W internecie można znaleźć bardzo wiele wartościowych od strony merytorycznej poradników o projektowaniu i wytrawianiu płytek PCB przy użyciu
dostępnego nieodpłatnie oprogramowania.
Testowanie instrumentu
W tym momencie byłoby zasadne postawienie pytania: „Jak dokładny jest pomiar czasu takiego chałupniczo wykonanego przyrządu? Skąd wiadomo, czy
1 sekunda zarejestrowana przez instrument jest równa 1 sekundzie zdefiniowanej
jako czas równy 9 192 631 770 okresów promieniowania odpowiadającego
przejściu między dwoma poziomami struktury nadsubtelnej stanu podstawowego
atomu cezu 133Cs?”. Do uzyskania odpowiedzi na to pytanie konieczne jest
porównanie sekundy „chałupniczej” z sekundą „urzędową”. Wystarczy jednocześnie wyzwolić pomiar czasu na urządzeniu, co do którego jesteśmy pewni, że
odmierza czas z dużą precyzją oraz na chronografie, a następnie po kilkunastu
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godzinach lub kilku dniach zatrzymać pomiar w tym samym momencie na obu
przyrządach i porównać wyniki. Im dłużej trwa taki test porównawczy, tym
mniejszy wpływ ma opóźnienie przy wyzwalaniu i zatrzymywaniu pomiaru
(chciałoby się tu rzec: czymże jest ułamek sekundy wobec kilkudziesięciu godzin).
Aby mieć pewność, że mój instrument mierzy czas precyzyjnie, zbudowałem
specjalne stanowisko oparte o kartę pomiarową National Instruments i program
w środowisku LabView (rys. 6). Układ jednocześnie wyzwala przerwanie INT0
w chronografie oraz pobiera informację o aktualnym czasie z serwera NTP zegara
atomowego UMK w Toruniu. Dla tego połączenia internetowego czas od wysłania zapytania do otrzymania odpowiedzi z serwera, wynosi jedynie ok. 2–5 ms.
Zakończenie pomiaru powoduje wyzwolenie przerwania INT1 w chronografie i –
identycznie jak poprzednio – pobranie informacji o aktualnym czasie.

Rys. 6. Stanowisko pomiarowe; a) chronograf może być obsługiwany z poziomu komputera PC
za pośrednictwem karty pomiarowej National Instruments; b) piny RESET, INT0 i INT1 mikrokontrolera zostały podłączone do karty pomiarowej. Aby możliwe było mierzenie długich czasów, chronograf został wyposażony w zewnętrzny wyświetlacz LED na 10 cyfr

Czas chronografu [s]
85 472,308
86 045,806
82 709,688
77 248,223
98 033,638

Czas rzeczywisty [s]
(zegar atomowy UMK)
85 481,501
86 055,054
82 718,594
77 256,538
98 044,189

Różnica procentowa
–0,010754%
–0,010747%
–0,010767%
–0,010763%
–0,010761%

Wyniki pomiaru zostały przedstawione na wykresie 1. Jak widać, chronograf
„spóźnia się” o ok. 0,011%, co oznacza, że częstotliwość rezonatora kwarcowego w rzeczywistości jest mniejsza niż 16 MHz i wynosi ok. 15,824 MHz. Zastanówmy się, jak bardzo taka różnica wpłynie na jakość pomiarów. Aby taka
rozbieżność w ogóle mogła mieć jakiś wpływ na wyniki, mierzony czas musi
być dłuższy niż 10 s. Wyświetlacz mieści sześć cyfr, a więc w normalnym trybie pracy możliwe jest dokonywanie pomiarów czasów krótszych niż 999,999 s
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(czyli ok. 16,7 min). W przypadku tak długiego pomiaru błąd wyniesie zaledwie ok. 110 ms. Ponieważ chronometr spóźnia się stale w ten sam sposób, można do programu wprowadzić dodatkową linię, korygującą wynik, jednak nie jest
to konieczne, gdyż najczęściej wykonywane są pomiary czasów krótszych niż
10 s, a więc taka korekta nie byłaby nawet zauważalna dla użytkownika.

Wykres 1. Upływ czasu zarejestrowany przez zbudowane przeze mnie urządzenie, a rzeczywisty
upływ czasu

Doświadczenia z wykorzystaniem chronografów
Aby udowodnić, że własnoręcznie wykonany chronograf jest zdolny stanąć
w szranki z komercyjnym, wykonałem dwa doświadczenia, wykorzystując do nich
kolejno: moje urządzenie oraz dwa wysokiej klasy chronografy wykorzystywane na Politechnice Gdańskiej w Pracowni Wstępnej Mechaniki i Ciepła (rys. 7).

Rys. 7. Chronografy wykorzystane w doświadczeniach; a) własnoręcznie wykonany przyrząd.
(dalej nazywany „Chronograf A”); b) jednokanałowy licznik wielofunkcyjny firmy Phywe (dalej
nazywany „Chronograf B”); c) czterokanałowy chronograf firmy Phywe (dalej nazywany „Chronograf C”)
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Eksperyment nr 1: Ruch ciała na równi pochyłej
Dwie foto-bramki zostały ustawione nad torem powietrznym (rys. 8) tak, aby
mogły rejestrować przejazd wagonika. Podczas doświadczenia nie została wykorzystana sprężynowa wyrzutnia zainstalowana na początku toru, lecz wagonik był wypuszczany ręcznie, tak aby nie miał prędkości początkowej. Dzięki
obecności poduszki powietrznej, wagonik mógł się poruszać po nachylonym
torze praktycznie bez oporów ruchu.

Rys. 8. Stanowisko pomiarowe nr 1

W takiej sytuacji jego przyspieszenie a wynosi:

a  g sin

(1)

gdzie:
g = 9,81m/s2 – wartość przyspieszenia grawitacyjnego Ziemi,
φ – kąt nachylenia toru.
Oznaczmy jako t1 czas po jakim wypuszczony wagonik dotrze do pierwszej
foto-bramki oraz jako t2 czas po jakim dotrze on do drugiej foto-bramki. Wówczas zmierzony przez chronograf czas t będzie równy:
t  t2  t1 .

(2)

Oznaczmy jako x1 odległość pierwszej foto-bramki od początkowego położenia
wagonika oraz x2 jako odległość pomiędzy foto-bramkami. Z równań ruchu
jednostajnie przyspieszonego prostoliniowego wynika co następuje:

t1 

2 x1
,
a

t2 

2  x1  x2 
a

(3)
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a

4 x1  2 x2  4 x1  x1  x2 
t2

.

(4)

Celem doświadczenia było porównanie wartości a obliczonej z wzoru (1) na
podstawie pomiaru kąta nachylenia toru oraz z wzoru (4) na podstawie pomiaru
odległości x1, x2 i czasu t.
Niepewność δa pomiarów pośrednich wynosi odpowiednio dla pierwszej
metody:
(5)
 a  a    a  g cos   

oraz dla drugiej metody:

 a  a  x1  a  x2  a  t

(6)

a  4  2  2 x1  x2  ,
x1
t 2 t 2 x1  x1  x2 

(7a)

2 x1
a  2 
,
2
2
x2
t
t x1  x1  x2 

(7b)

a  4 2 x1  x1  x2   2 x1  x2 ,
t
t3

(7c)

x1

x2

t

gdzie:
δφ – niepewność pomiaru kąta nachylenia toru,
δx1 = δx2 – niepewność pomiaru położenia foto-bramek,
δt – niepewność pomiaru czasu chronografami cyfrowymi.
Wyniki pomiarów:

  7  0,5; x1  (0,200  0,005) m; x2  (1,000  0,005) m
Pomiar
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Chronograf A δt = 0,003 s
t [s]
a [m/s2]
0,848
1,168
0,846
1,174
0,848
1,168
0,848
1,168
0,849
1,165
0,848
1,168

Chronograf C δt = 0,003 s
t [s]
a [m/s2]
0,846
1,174
0,845
1,177
0,847
1,171
0,847
1,171
0,849
1,165
0,847
1,171
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7.
8.
9.
10.
Średnia

0,847
0,848
0,848
0,847
0,8477

1,171
1,168
1,168
1,171
1,169

0,846
0,846
0,847
0,846
0,8466

1,174
1,174
1,171
1,174
1,172

Wartość a wyznaczona na podstawie kąta nachylenia toru:
a = (1,20 ± 0,09) m/s2
Wartość a wyznaczona na podstawie pomiarów chronografem A:
a = (1,17 ± 0,03) m/s2
Wartość a wyznaczona na podstawie pomiarów chronografem C:
a = (1,17 ± 0,03) m/s2
Wszystkie otrzymane wyniki pokrywają się. Oznacza to, że zarówno chronograf
A jak i chronograf C bardzo dobrze realizują swoje zadanie.
Eksperyment nr 2: Spadek swobodny
Na statywie zostało umieszczone urządzenie zwalniające metalową kulkę oraz
dwie foto-bramki mogące zarejestrować jej przelot (rys. 9). Dzięki zastosowaniu takiego spustu można mieć pewność, że kulka jest upuszczana za każdym
razem z tej samej wysokości oraz że nie posiada prędkości początkowej. Jeśli
analogicznie jak w poprzednim doświadczeniu oznaczymy jako y1 odległość
spustu od pierwszej foto-bramki, jako y2 odległość między foto-bramkami oraz
jako t czas przelotu kulki pomiędzy foto-bramkami otrzymamy:
g

4 y1  2 y2  4 y1  y1  y2 
t2

.

(8)

Rys. 9. Stanowisko pomiarowe nr 2

Celem doświadczenia było porównanie tablicowej wartości g oraz wyznaczonej
ze wzoru (8) na podstawie pomiaru odległości y1, y2 i czasu t.
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Niepewność δg pomiaru pośredniego przyspieszenia ziemskiego wynosi:

g 

g
g
g
 y1 
 y2 
t
y1
y2
t

(9)

2  2 y1  y2 
g
,
 42  2
y1
t
t y1  y1  y2 

(10a)

2 y1
g
 22  2
,
y2
t
t y1  y1  y2 

(10b)

2 y1  y1  y2   2 y1  y2
g
4
,
t
t3

(10c)

gdzie:
δy1=δy2 – niepewność pomiaru położenia foto-bramek,
δt – niepewność pomiaru czasu chronografami cyfrowymi.
Wyniki pomiarów:
y1 = (0,100 ± 0,005) m;
Pomiar
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Średnia

y2 = (0,700 ± 0,005) m

Chronograf A δt = 0,003 s
t [s]
g [m/s2]
0,261
9,815
0,260
9,891
0,260
9,891
0,260
9,891
0,260
9,891
0,260
9,891
0,261
9,815
0,260
9,891
0,261
9,815
0,260
9,891
0,2603
9,8683

Chronograf B δt = 0,003 s
t [s]
g [m/s2]
0,2554
10,250
0,2560
10,202
0,2557
10,226
0,2554
10,250
0,2552
10,267
0,2560
10,202
0,2552
10,267
0,2556
10,234
0,2555
10,242
0,2555
10,242
0,25555
10,2385

Wartość tablicowa:
g = 9,81m/s2
Wartość g wyznaczona na podstawie pomiarów chronografem A:
g = (9,8 ± 0,5) m/s2
Wartość g wyznaczona na podstawie pomiarów chronografem B:
g = (10,2 ± 0,5) m/s2
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Podobnie jak w poprzednim doświadczeniu, oba instrumenty pozwoliły na
otrzymanie racjonalnych wyników, równych wartości tablicowej w granicach
niepewności pomiarowych.
Podsumowanie
Wprost idealne do podsumowania tego artykułu wydają się dwie mądrości ludowe mówiące, że „potrzeba matką wynalazków” oraz „dla chcącego nic trudnego”. Jak wykazałem, możliwe jest skonstruowanie niskim kosztem własnego
chronografu, pozwalającego na wykonanie ciekawych doświadczeń z kinematyki. Producenci pomocy naukowych prześcigają się w wymyślaniu coraz to
bardziej złożonych układów o coraz szerszej funkcjonalności. Niewątpliwą
zaletą takich produktów jest ich kompatybilność z różnymi zestawami pomiarowymi oraz duża wszechstronność, pozwalająca nie tylko na pomiar czasu, ale
także częstotliwości, czy długości impulsu. Niektóre układy samodzielnie zapisują wyniki i wyliczają ich średnią lub są w stanie współpracować z komputerami PC. Jednak dydaktyka fizyki nie musi wiązać się z koniecznością zakupu
drogiego, komercyjnego sprzętu.
W dzisiejszych czasach, gdy dzięki dobrodziejstwu Internetu, każdy ma dostęp do ogromnej ilości informacji, poradników, książek elektronicznych, filmów instruktażowych oraz specjalistycznych forów internetowych skupiających zarówno elektroników-amatorów, jak i inżynierów, jedynym ograniczeniem w zdobywaniu nowej wiedzy i umiejętności jest nasze lenistwo
(i ewentualnie powolne łącze internetowe). Każdy pasjonat fizyki jest w stanie,
bez wychodzenia z domu, nabyć wiedzę konieczną do tworzenia własnych
przyrządów pomiarowych lub pomocy dydaktycznych.
Przydatne materiały
 Internetowy kurs programowania mikrokontrolerów AVR w języku C –
http://hobby.abxyz.bplaced.net/index.php?pid=4&aid=1
 Mikrokontrolery – Jak zacząć? – http://mikrokontrolery.blogspot.com/
 Mirosław Kardaś – Blog poświęcony mikrokontrolerom AVR –
http://mirekk36.blogspot.com/
 Kurs elektroniki analogowej – http://ea.elportal.pl/wstep.html
 Portal FORBOT – Kurs projektowania płytek PCB –
http://forbot.pl/blog/artykuly/podstawy/cadsoft-eagle-czesc-1-schematy-id1468
 USBasp – USB programmer for Atmel AVR controllers –
http://www.fischl.de/usbasp/
Bibliografia
Atmel ATmega8A Datasheet Complete – http://www.atmel.com/images/atmel-8159-8bit-avr-microcontroller-atmega8a_datasheet.pdf
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Na spokojnie o podstawie programowej
z fizyki dla szkół podstawowych
Andrzej Zięba
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH
Ogłoszenie projektu podstawy programowej z fizyki dla szkół podstawowych,
które nastąpiło 1 grudnia 2016 roku, spowodowało, że w ostatnim numerze
Fotonu znajdujemy aż pięć artykułów jej poświęconych, autorstwa Łukasza
A. Turskiego, Krzysztofa Turzyńskiego, Barbary Sagnowskiej i Zofii Gołąb-Meyer (pomijam artykuł dra Greczyły, członka zespołu pracującego nad podstawą programową z fizyki).
Autorzy nazywają Podstawę 2016 „nową” i podkreślają, że powstała w pośpiechu (jeden miesiąc). Podstawowy fakt, który chcę przekazać czytelnikom
jest następujący. Nauczanie fizyki w gimnazjum, na które w programach 2009
roku przeznaczono łącznie 4 roczne godziny lekcyjne (w klasach I–III gimnazjum) zostaje, z tą samą liczbą godzin i zasadniczo tym samym programem,
przeniesione do klas VII i VIII nowej szkoły podstawowej. To samo dotyczy
pozostałych przedmiotów przyrodniczych: chemii, biologii i geografii. Można
zapytać: czy wymienieni Autorzy, pracujący owocnie od lat w dziele nauczania
i popularyzacji fizyki nie znają obowiązującej podstawy programowej do gimnazjów i liceów? Odniesienie do dorobku poprzedników jest elementarzem
metody naukowej.
Aby nie być gołosłownym, porównajmy główne punkty obydwu podstaw
programowych (z podaną liczbą podpunktów):
Gimnazjum, klasy I–III
Podstawa 2009
1. Ruch prostoliniowy i siły
2. Energia

12
11

3. Właściwości materii
4. Elektryczność
5. Magnetyzm
6. Ruch drgający i fale
7. Fale elektromagnetyczne i optyka

9
13
6
7
12

Szkoła podstawowa, klasy VII–VIII
projekt 30.XI.2016
1. Ruch i siły
2. Energia
3. Zjawiska termiczne
4. Właściwości materii
5. Elektryczność
6. Magnetyzm
7. Ruch drgający i fale
8. Optyka

16
5
9
9
15
7
9
14

Jeżeli popatrzeć na wymienione tytuły, mamy tylko niewielkie korekty, moim zdaniem słuszne. Można je było opracować w jeden miesiąc. W mechanice
usunięto zastrzeżenie „prostoliniowy”. Punkt ostatni nazywa się krótko „optyka”, bo fala elektromagnetyczna jest na poziomie szkoły podstawowej pojęciem
abstrakcyjnym i eksperymentalnie niedostępnym. Co ważne, z enigmatycznego
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hasła „energia” wydzielono zjawiska cieplne (taką nazwę ma obecnie punkt 3,
po uwzględnieniu słusznych uwag zarówno prof. Turzyńskiego jak i prof. Turskiego).
Nie sposób komentować wszystkich uwag szczegółowych w wymienionych
artykułach. Wiele z nich uważam za słuszne, polemizować można z częścią
stwierdzeń, ale na łamach Fotonu nie ma na to miejsca. Artykuł prof. Turskiego
jest najważniejszy, dlatego że został upubliczniony na łamach „Gazety Wyborczej”. Znów nie sposób odnieść się do wszystkich poruszanych w nim spraw.
Na szczęście prof. Turski ułatwił mi wybór, wyróżniając dwa zdania przez podkreślenie. Pierwsze z nich, najlepiej zapamiętane przez wielu moich Kolegów,
jest następujące:
Oznacza to, że autorzy Podstawy nie uważają za właściwe przekazanie uczniom
szkoły podstawowej wiedzy o fundamentalnych dla rozwoju cywilizacji odkryciach
Mikołaja Kopernika.

Otóż tak w programie gimnazjalnym 2009, jak i projekcie obecnym zagadnienie to jest włączone do przedmiotu „geografia”, jako punkt 5. Ruchy Ziemi:
Ziemia w układzie Słonecznym; ruch obrotowy i obiegowy; następstwa
ruchów Ziemi. Na poziomie szkoły podstawowej włączenie tematu do geografii ma sens, bo pozwala odnieść teoretyczny opis do obserwacji dnia i nocy, pór
roku, stref klimatycznych etc. Omówienie ruchu Ziemi wokół Słońca na podstawie teorii dynamiki i grawitacji jest omawiane później: w Podstawie 2009
z fizyki (poziom podstawowy) dla klasy I szkół ponadpodstawowych jest to
punkt 1. Grawitacja i elementy astronomii. Nie wątpię, że znajdą się w nowych programach dla tych szkół biorąc pod uwagę fakt, że liczba godzin
w programie podstawowym fizyki w liceum zostaje podniesiona z 1 do 4.
Przy okazji warto wiedzieć, że atomowa budowa materii będzie nauczana
w szkole podstawowej (aktualnie  w gimnazjum) w ramach przedmiotu „chemia”, gdzie w Podstawie mamy obszerny punkt 2. Wewnętrzna budowa materii. Nie bądźmy zazdrośni, że tego tematu uczą nauczyciele chemii  na poziomie szkoły podstawowej tam jest bardziej potrzebny. Nam pozostaje więcej
czasu na inne działy fizyki.
Drugi zarzut prof. Turskiego jest następujący:
Podstawa ignoruje fakt, że fizyka jest nauką doświadczalną i wszystkie pojęcia
i prawa należy wprowadzać odwołując się do bezpośredniego doświadczenia.

Podniesienie znaczenia wykonywania doświadczeń jest uważane za ważne
osiągnięcie zmian wprowadzonych w roku 2009. O ile w dawnej Podstawie
z roku 2002 jest tylko ogólna uwaga o roli eksperymentu, w Podstawie 2009
zamieszczono osobny punkt 9. Wymagania doświadczalne, złożony z 14 podpunktów opisujących konkretne eksperymenty, tak pokazowe jak i o charakterze pomiarowym. Ponadto znajduje się tam zapis: Nie mniej niż połowa doświadczeń opisanych poniżej powinna zostać wykonana samodzielnie przez
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uczniów w grupach, pozostałe  jako pokaz dla wszystkich, wykonany przez
wybranych uczniów pod kontrolą nauczyciela. W aktualnym projekcie podstawy liczba eksperymentów została powiększona do 26. Są teraz umiejscowione
przy odpowiednich punktach podstawy programowej. Moim zastrzeżeniem do
projektu nowej podstawy jest brak zapisu o sposobie realizacji doświadczeń.
Refleksja końcowa: należy propagować istnienie i znaczenie podstawy programowej, tak z fizyki, jak i innych przedmiotów. Rodzice będą mogli łatwiej
ustalić, czy program jest realizowany, czy są wykonywane doświadczenia,
i w razie potrzeby podnieść sprawę na wywiadówkach (z moich rodzicielskich
doświadczeń z lat 90. w II LO w Krakowie pamiętam, że jedynym gorącym
tematem była nauka języków obcych). Dla nas, jako nauczycieli akademickich,
przyda się informacja, co studenci powinni wynieść ze szkoły, a czego w programie szkolnym nie ma.
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List otwarty do zespołu
tworzącego Podstawę programową z fizyki
Ludwik Lehman
II LO im. M. Kopernika w Głogowie
Prawdziwym dramatem współczesnych nauczycieli jest konieczność nauczania uczniów, którzy są całkowicie inni od tych znanych im z własnych
wspomnień. Tempo zmian jest niebywałe – uczniowie są zupełnie inni niż ci
sprzed dziesięciu lat, nie mówiąc o dalszej przeszłości. Będąc nauczycielem
liceum prowadzącym obserwatorium astronomiczne otwarte dla wszystkich, nie
mogę tego nie zauważyć. O co dziś pytają dzieci z nauczania początkowego?
O czarne dziury. Gdy im pokazuję obraz rzeczywisty utworzony przez lustro,
mówią: o, hologram! Z kolei starsze dzieci nie chcą w ogóle – w przeciwieństwie do swoich rówieśników sprzed lat dziesięciu – podejść do teleskopu, by
popatrzeć na Słońce. Po co? Wszak w czasie zmarnowanym na podchodzenie
można ściągnąć na smartfon o wiele lepszy obraz Słońca!
Musimy wreszcie zrozumieć, że świat bezpośrednich doznań jest dla nowego pokolenia nieskończenie większy od tego, jaki był kiedyś naszym udziałem.
Dzięki cywilizacji teleinformatycznej zatarła się różnica między doświadczeniem bezpośrednim a relacją medialną. Dzisiejsze dzieci są zagubione i rozpaczliwie potrzebują przewodnika po monstrualnie skomplikowanym multiświecie. Jednak przewodnik musi odpowiadać na pytania interesujące grupę, bo
inaczej zostanie od razu uznany za beznadziejnego nudziarza.
W takiej właśnie sytuacji tworzycie – drodzy koledzy – nową Podstawę programową z fizyki do liceum. Niestety, w tej ukończonej do szkoły podstawowej
nie udaje mi się dostrzec żadnych śladów zrozumienia wyzwań stawianych
przez współczesność. Od czego mają zacząć naukę fizyki dzieci spragnione
wiedzy o diodach czy satelitach? Od matematycznego opisu ruchu jednostajnego, przyspieszonego i opóźnionego! W ogóle lekcje fizyki mają być bardziej
matematyczne od matematyki! Wasza Podstawa pokazuje (a po owocach ich
poznacie) pietyzm w stosunku do tradycji i umiłowanie wieku dziewiętnastego.
Świadczy o tym chociażby archaiczne wprowadzenie do elektryczności i magnetyzmu oraz niezwykłe rozbudowanie optyki geometrycznej. Wszyscy obywatele mają koniecznie umieć skonstruować obrazy i w soczewkach, i w zwierciadłach (po co to dublowanie?), ale za to nie mają się dowiedzieć o interferencji i dyfrakcji. Duża część Polaków, która nie ukończy liceum, nie będzie też
nic wiedzieć o planetach i satelitach, jak też o fizyce XX wieku, która decyduje
na co dzień o ich życiu.
Skutki są dość łatwe do przewidzenia. Fizyka i tak już powszechnie uznawana za przedmiot najtrudniejszy i najbardziej oderwany od życia – zdecydo-
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wanie i na dziesięciolecia umocni się na czele tej stawki. Proszę, nie mówcie, że
nie można inaczej. Wszak chemia zaczyna się w nowej Podstawie od protonów,
neutronów i powłok elektronowych. A skuteczność nauczania „tradycyjnej”
fizyki jest tak niska, że niemal wszyscy autorzy filmów i książek popularnonaukowych podają wciąż siłę w... kilogramach! To nasza wspólna wina, bo nie
potrafimy podczas wieloletniego kursu fizyki utrwalić w głowach uczniów nawet tego, co to jest niuton!
Macie jeszcze szansę uratować to i owo w Podstawie fizyki do liceum. Proszę – nie zmarnujcie tej szansy! Dajcie młodym Polakom możliwość zrozumienia działania chociażby diody. Nie każcie im uczyć się zasad działania muzealnych eksponatów (np. fotokomórki). Niech nie wkuwają czysto technicznych
pojęć (np. napięcia hamowania). Dajcie im szansę zrozumieć jedyny wzór, który naprawdę znają na pamięć, choć nie uczyli się o nim w szkole! Nie wpisujcie
do Podstawy teorii wprowadzających jawną fikcję (np. modelu Bohra). Pamiętajcie, że nawet stare koncepcje można – i trzeba – wprowadzać nowocześnie.
Zachęćcie do korzystania na lekcjach fizyki z wszechstronnego miernika
o nazwie smartfon. Przede wszystkim – nie odstraszajcie młodych Polaków od
nauki. Nie zmuszajcie polskich nauczycieli, by zachowywali się na lekcjach
fizyki jak przewodnicy po skansenie wiedzy.
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Oburzenie na okoliczność prekonsultacji
Podstawy programowej fizyki
Tomasz Greczyło
Zakład Nauczania Fizyki, Instytut Fizyki Doświadczalnej UW
Streszczenie
Artykuł zawiera polemikę z wybranymi opiniami sformułowanymi przez prof. dr. hab.
Łukasza A. Turskiego, laureata nagrody im. H. Steinhausa, Złotego Medalu Europejskiego Towarzystwa Fizycznego oraz wyróżnienia im. M. Grabskiego Fundacji na
Rzecz Nauki Polskiej, w dokumencie zatytułowanym „Opinia o Podstawie Programowej z Fizyki dla klas IV–VIII. Wg Publikacji Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia
01.12.2016”.
Rewolucje nie czekają na ustawy.
Wyłaniają się z działań ludzi, od dołu.
Sir Ken Robinson

Dlaczego?
Z końcem ubiegłego roku – 30 grudnia – na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie Podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz
Podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym
dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub
znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia
ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia
ogólnego dla szkoły policealnej [1]. Dokument zawiera przygotowaną przez
zespół ekspertów, którego jestem członkiem, Podstawę programową nauczania
fizyki w nowej szkole podstawowej. Finalny kształt dokumentu jest efektem
prac zespołu oraz tzw. prekonsultacji. Po opublikowaniu 1 grudnia propozycji
nowej Podstawy programowej fizyki dla szkoły podstawowej autorzy otrzymali
szereg uwag i komentarzy, z którymi zapoznali się z uwagą. Wybrane z nich
uwzględnili w wersji dokumentu, który stał się częścią rozporządzenia.
Jestem wdzięczny Wszystkim, którzy zechcieli wyrazić swoje zdanie na temat przedstawionego dokumentu. Doceniam podjęty wysiłek i poświęcony
czas, by przekazać autorom nowej Podstawy programowej uwagi merytoryczne
oraz spostrzeżenia związane ze sposobem, tempem i efektem prowadzonych
prac. Mam nadzieję, że będę miał w przyszłości sposobność poznać autorów
tych uwag, wysłuchać ich dalszych komentarzy i ze świadomością wagi działań
kontynuować pracę nad tworzeniem kolejnych dokumentów służących nauczaniu fizyki (m.in. Podstawy programowej fizyki w liceum).
Pozwalam sobie odpowiedzieć bezpośrednio jedynie jednemu autorowi opinii – prof. dr. hab. Łukaszowi A. Turskiemu, gdyż uważam, że prezentowana
przez Pana Profesora postawa, wskutek nagłośnienia medialnego, przynosi nau-
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czaniu fizyki więcej szkody niż pożytku. Ponadto, moim zdaniem, charakteryzuje ją brak obiektywizmu oraz niezrozumienie roli dokumentu, jakim jest Podstawa programowa.
Chcę wyrwać edukację z pęt…
„Opinia o Podstawie Programowej z Fizyki dla klas IV–VIII. Wg Publikacji
Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 01.12.2016” poprzedzona jest cytatem
z J.H. Pestalozziego, który w pełni oddaje intencje Pana Profesora: „Chcę wyrwać edukację z pęt uwiędłych, zgrzybiałych, starych metod i uchronić przed
ząbkującymi nowymi, tanimi sztuczkami nauczania…”. Zgadzam się z powyższym zdaniem i ja, tyle tylko, że tego „wyrywania” nie można dokonać jednorazową zmianą jakiegokolwiek dokumentu regulującego pracę szkoły, a tym
bardziej tendencyjnym artykułem w prasie codziennej [2].
Żyjemy w określonych warunkach ekonomiczno-politycznych i naiwną jest
wiara, że tworząc dokument prawny, dokonamy prawdziwej rewolucji w nauczaniu. Nie ulega dyskusji potrzeba zmian praktyk szkolnych, zwłaszcza
w obrębie nauczania fizyki, ale zmian tych należy dokonywać w procesie ewolucyjnym. Procesie, w którym kierować będziemy się wynikami rzetelnie prowadzonej ewaluacji pracy szkoły, badaniami dydaktycznymi, refleksją nad opiniami nauczycieli i rodziców. Nie da się tego zrobić w kilka tygodni. W tak
krótkim czasie, można jedynie sięgnąć po lekturę publikacji poświęconych tematyce obecnej Podstawy programowej (na przykład [3, 4, 5, 6]) – od tego zaczęli pracę autorzy nowej Podstawy. Można sięgnąć do własnych doświadczeń
i stworzyć dokument, który - wbrew opinii Pana Profesora -jest „drobnym krokiem w takim kierunku”. Jest krokiem choćby dlatego, że korzysta z doświadczeń twórców poprzednich Podstaw programowych, że powstał z rozmów
i doświadczeń zespołu, w skład którego wchodzili reprezentanci różnych środowisk – nauczyciele, pracownicy Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych,
akademicy zajmujący się zarówno fizyką, jak i zagadnieniami związanymi
z dydaktyką tego przedmiotu. To ludzie, którzy świetnie znają wszystkie poprzednie Podstawy programowe i na co dzień spotykają się z rzeczywistością
szkolną na różnych etapach edukacyjnych. I to właśnie dlatego, cytowane przez
Pana Profesora fragmenty wstępu do dokumentu oddanego do prekonsultacji,
postrzegane jako frazesy, jednak oddają rzeczywistość – tę pozostającą w cieniu
działań Centrum Nauki. Rzeczywistość wstydliwą, którą wolelibyśmy zakwalifikować do „zbioru frazesów i zdań całkowicie błędnych”.
Podczas redagowania tekstu wstępu to ja nalegałem, by znalazły się w nim
cytowane przez Pana Profesora zdania: „Niestety, te kluczowe cechy fizyki
przysłonił jej formalizm i trudności w jasnym i zrozumiałym przedstawianiu
tego, czym na co dzień zajmują się fizycy” i „W szkole nie sięgamy do nich,
jednak obie koncepcje stawiają ogromne wyzwania dla naszej wyobraźni, wybiegają poza nasze codzienne doświadczenia”. W dotychczasowej Podstawie
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programowej fizyki, w wyniku poprzedniej reformy, nie ma nic o teorii
względności i mechanice kwantowej. Podobnie jak Pan Profesor uważam, że
elementy te powinny znaleźć się na powrót w Podstawie programowej fizyki
dla liceum. Podstawie, która będzie przygotowywana przez ten sam zespół ekspertów. Rozważania o teorii względności i mechanice kwantowej były swego
rodzaju prowokacją. W pełni udaną. Rzeczywiście te dwa zdania są reprezentatywne dla mojej – współautora Podstawy programowej – „filozofii myślenia
o fizyce”. Myślenia przede wszystkim o kierunku zmian w jej nauczaniu
i zmian w kształceniu nauczycieli.
Środowisko fizyków od wielu lat nie potrafi wypracować programu działań
zmierzających do tego, by przypadkowo zapytany o postrzeganie fizyki przechodzień nie odpowiadał jak dziś: „Fizyka, aaa… bardzo trudny przedmiot.
Nigdy nie lubiłem…” albo „Nie, nie, nie rozumiem. Te prawa, zadania, wykresy…”. Ale to środowisko podpisało już niejedną petycję o wspólnym przesłaniu
„o przywrócenie fizyce należnej jej roli”. I co z tego wynikło? Sam Pan o tym
pisał ponad dekadę temu [7].
Zacznijmy od dogadania się ze sobą nawzajem. Nie za pośrednictwem gazet,
ale w rzeczowej rozmowie, podczas konferencji, poprzez seminaria, których
skądinąd brakuje. Kształćmy profesjonalnych nauczycieli, gotowych czytać
z uczniami teksty, w tym teksty popularnonaukowe i o nich rozmawiać, otwartych na pracę metodą projektu i aktywne doświadczanie, znających zarówno
dobre jak i złe strony technologii informacyjno-komunikacyjnych, o których
pisze Pan Profesor. Sprawmy, żeby uczniowie chcieli uczyć się fizyki, a wówczas „dostaniemy” więcej „utraconych” godzin, które z sentymentem wspominamy. Teraz musimy sobie poradzić bez nich, a ich brak jest tylko i wyłącznie
naszą „zasługą”. Miejmy świadomość, że do egzaminu po szkole podstawowej
czy maturalnego – którego minimalne treści określa właśnie Podstawa programowa – przystępuje się, by wykazać swoją dojrzałość do podjęcia nauki na
kolejnym etapie edukacyjnym (także studiów). Podstawa programowa to minimum, które można, a nawet trzeba poszerzać o treści, o których Pan Profesor
pisze. Posiadanie pewnej wiedzy, konkretnych umiejętności oraz reprezentowanie postaw (bez znaku zapytania, którego Pan Profesor użył) pozwala na samorealizację ucznia. Nikt nie zdaje egzaminu bez wcześniejszych lekcji fizyki
w szkole, a jedynie po wizycie w Centrum Nauki, choć to właśnie w takich
miejscach umiejętności społeczne mają szansę być kształtowane w wyjątkowy
sposób. Codzienna szkoła i odświętne wizyty w Centrum Nauki powinny służyć
wspólnej sprawie, a nie stawać się Podstawą do oskarżeń i zarzutów o brak
kompetencji.
O uwagach
Cele kształcenia są dookreślane przez wymagania ogólne i opisują w sposób
hasłowy główne obszary umiejętności, w tym umiejętności społeczne – waż-
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ność tych elementów podkreślają między innymi Polskie Ramy Kwalifikacji
[8]. Ramy te są konsekwencją przyjęcia przez Polskę dokumentów Unii Europejskiej, które także Pan Profesor podważa, pragnąc zmieniać kolejność poziomów kształcenia.
W dotychczasowej praktyce cele kształcenia stanowiły punkt wyjścia do
sprawdzania efektów nauczania i nie ma powodów, by to podejście zmieniać.
Stąd słuszne spostrzeżenie Pana Profesora, że „nie wnoszą nic do meritum
kształcenia”. W obecnej propozycji Podstawy programowej lista tych celów
została znacznie poszerzona i obejmuje aż 16 punktów. Pozostał wśród nich
także ten dotyczący kwestii językowych, ponieważ podzielam opinię, że celem
edukacji nie jest nauczenie posługiwania się „właściwymi pojęciami w życiu
codziennym”, a jedynie uwrażliwienie na cechy języka, które czynią go najskuteczniejszym narzędziem porozumiewania się [9]. Chodzi więc bardziej o metaforyczność niż ezoteryczność języka fizyki. Podobnym celom służy uwypuklenie w Podstawie programowej umiejętności posługiwania się tekstem popularnonaukowym jako jednym z elementów tekstu źródłowego. Nie zgadzam się
z opinią, że uczeń szkoły podstawowej nie jest gotowy do korzystania z tekstów
źródłowych, wszak nasze wysiłki pedagogiczne dotyczą „uczenia fizyki pokolenia od najmłodszego korzystającego ze smartfonów (…)”, żyjącego w gąszczu
informacji. Trudno mi więc dostrzec konsekwencję w traktowaniu przez Pana
Profesora uczniów w toku poszczególnych, przytaczanych argumentów – raz
coś, co znajduje się w projekcie Podstawy programowej jest banalne innym
razem zbyt trudne.
Propozycja Podstawy programowej powstała w bardzo krótkim czasie i konsekwencje tego faktu znaleźć można w zapisach poszczególnych treści. Wszystkie wytknięte „błędy merytoryczne” są efektem niezrozumienia intencji autorów
i to rzeczywiście nasza wina, że nie potrafiliśmy wyrazić ich w słowach. Nie powinno się jednak dyskredytować autorów bez wysłuchania ich argumentów. Jeśli
nie uda się tego zrobić wkrótce, to będzie ku temu sposobność we wrześniu, podczas najbliższego Zjazdu Fizyków Polskich we Wrocławiu.
Jestem zdania, że stworzony został dokument spójny i nadający nauczaniu
fizyki nowy kierunek, przejawiający się w nacisku na metodologię tego przedmiotu. To, niestety, także umknęło uwadze Pana Profesora. Powstał dokument,
którego kształt i zakres jest kontynuacją kierunku podjętego przez autorów poprzedniego dokumentu. To oni jako pierwsi wprowadzili do Podstawy programowej zapisy dotyczące doświadczeń. Mimo większej liczby doświadczeń zaproponowanych w nowej Podstawie nie zostały one, niestety, przez Pana Profesora dostrzeżone. Może dlatego, że zgodnie z rekomendacjami zawartymi w [4]
przenieśliśmy je na koniec działów poświęconych poszczególnym treściom.
Chętnie poznam także zdanie Pana Profesora na temat innego, przygotowanego przy okazji prac nad Podstawą programową dokumentu [10], którego zadaniem jest ujednolicenie rozumienia wybranych czasowników operacyjnych
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użytych w Podstawie programowej do opisania wymagań szczegółowych. To
pierwsze tego rodzaju opracowanie dla fizyki.
Do pracy
Mam świadomość, że nie poruszyłem wszystkich aspektów zawartych w opinii
Pana Profesora, ale mam nadzieję, że będzie nam dane porozmawiać na ich
temat osobiście. Wiem – bronię dzieła niedoskonałego, ale bez wątpienia lepszego od poprzedniej Podstawy programowej nauczania fizyki w gimnazjum.
Tyle tylko, że należy być obiektywnym, by to dostrzec.
Ponadto głęboko wierzę, że proces tworzenia dokumentów regulujących
pracę „żywej szkoły” powinien być procesem nieustannym. Ta zmienność,
ukierunkowana na dążenie do poprawy jakości, powinna być na trwałe wpisana
do dokumentów, na przykład w postaci wymogu przygotowywania nowel Podstaw programowych co 4 lata. Wówczas w momencie zakończenia prac nad
jednym dokumentem automatycznie rozpoczynalibyśmy konsultacje i działania
zmierzające do badania efektów właśnie wprowadzonych zmian i planowania
kolejnych. Wówczas oburzanie się na zmiany i „błędy merytoryczne” można by
przekuć w pracę na rzecz rzeczywistej poprawy sytuacji. Oczywiście warto
byłoby, wzorem lat, których z racji wieku nie pamiętam, a o których czytałem
w opracowaniach poświęconych zmianom w edukacji (m.in. [11]), powołać
demokratycznie wybierane ciało, które takimi pracami mogłoby kierować,
choćby pod auspicjami Instytutu Badań Edukacyjnych i Polskiego Towarzystwa
Fizycznego. Może część środków, które teraz poświęcamy na popularyzację
i Centrum Nauki warto jest zainwestować w tego rodzaju badania?
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CO CZYTAĆ

POZA ZIEMIĘ... Historia lotów międzyplanetarnych, Krzysztof Ziołkowski
„Pamiętam swoją radość oraz powszechną euforię, z jaką odbierano okołoziemski lot pierwszego sputnika, jak się wtedy o tym mówiło. Wydawało mi się, że rozumiem znaczenie tego
wydarzenia i potrafię docenić jego dalekosiężne
konsekwencje dla rozwoju nauki, a w szczególności astronomii. Ale nawet w najśmielszych
marzeniach nie zdołałem wtedy przewidzieć tak
wielkiego i szybkiego rozwoju technologii
i technik kosmicznych, jaki dziś obserwujemy
(…)” – Krzysztof Ziołkowski
To pierwsze na polskim rynku wydawniczym tak kompleksowe ujęcie problematyki
badań Układu Słonecznego metodami technik kosmicznych. Autor prezentuje
wszystkie dotychczasowe misje służące badaniu planet, komet oraz planetoid.
Dużą zaletą książki jest wskazanie roli polskich naukowców w dotychczasowych badaniach. Dzięki niej dowiesz się m.in.:
• jak wyglądały plany pierwszej misji przelotu koło Wenus załogowego
statku kosmicznego,
• jak przebiegało osadzenie sondy Curiosity na powierzchni Marsa,
• skąd wzięły się łuki materii pyłowej w pierścieniu G Saturna, związane
z księżycami odkrytymi przez sondę Cassini?
Książka Poza Ziemię… jest przeznaczona dla każdego, kto interesuje się nie
tylko astronomią i astronautyką, ale także pokrewnymi im naukami przyrodniczymi. Każdego, kto chce się dowiedzieć czegoś więcej o otaczającym nas
świecie, kto lubi patrzeć w niebo i stara się zrozumieć to, co na nim widzi
i komu nie są obojętne zjawiska i wydarzenia zachodzące w przestrzeni kosmicznej i otaczającej nas rzeczywistości.
Autor jest stałym współpracownikiem CBK PAN oraz laureatem najwyższego odznaczenia PTA – Medalu Zonna.
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W STRONĘ NIEBA. Interaktywna szkoła
astronomii, Andrzej Branicki
Kolejna publikacja Andrzeja Branickiego –
autora bestsellera Na Własne Oczy, nauczyciela, publicysty, popularyzatora i wielkiego
miłośnika astronomii nie jest tradycyjnym
podręcznikiem utrwalającym wiedzę astronomiczną. To swoista podróż skłaniająca do
przemyślanej obserwacji otaczającej rzeczywistości, starań o zrozumienie tego, co widzimy, a nade wszystko do samodzielnego
myślenia. Pozbawiona jest przy tym zbędnych
opisów nudnych hipotez i encyklopedycznych
informacji.
Gdybyśmy pomniejszyli Ziemię do wielkości jabłka, to nasza cywilizacyjna aktywność, poza sporadycznymi wypadami
w kosmos, zawierałaby się w pokrywającej je skórce. My, przeciętni mieszkańcy
Ziemi, wybiegamy poza tę granicę tylko wzrokiem, myślą i wyobraźnią…
Dzięki lekturze tej książki:
• poznasz przyczyny barw tworzonych przez ziemską atmosferę i kolory
odległych mgławic, a także konstrukcje teleskopów, ich podstawowe cechy,
• nauczysz się, jak określać orientację płaszczyzny orbity Ziemi, odnajdywać na niebie planety i inne znane obiekty,
• dowiesz się, jak samodzielnie wyznaczyć grubość ziemskiej atmosfery,
kształt orbity Księżyca, promień orbity Wenus oraz kształt naszej Galaktyki,
• poznasz historię powstawania Ziemi, ziemskiego życia i metody odkrywania planet poza słonecznych.
Zapraszamy do niezwykłej wędrówki poza horyzont, z której wrócisz bogatszy o nowe, niezwykłe doświadczenia.
Poprzez niepowtarzalną formę prezentowania wiedzy Autor nie uczy wprost.
Prowokuje Czytelnika do poszerzenia wiadomości, dzięki samodzielnym obserwacjom, refleksjom i przemyśleniom. Poszukiwanie formy, to cecha charakterystyczna dla sztuki, dlatego też Autora z czystym sumieniem można określić mianem artysty, a jego najnowszą książkę prawdziwym arcydziełem w dziedzinie
popularyzacji astronomii.
dr hab. Maciej Mikołajewski
Redaktor naczelny dwumiesięcznika Urania
Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Astronomicznego
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Konkurs
„Śladami Smoluchowskiego”

W ramach uświetnienia obchodów 100. rocznicy śmierci Mariana Smoluchowskiego organizowany jest przez Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki
Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie Konkurs uczniowskich
projektów naukowych „Śladami Smoluchowskiego”
Celem Konkursu jest zainteresowanie młodzieży tematyką badań naukowych
i pracami Mariana Smoluchowskiego oraz zachęcenie młodych ludzi do prowadzenia badań naukowych w ramach nauk ścisłych. Praca konkursowa polega na
przygotowaniu i przeprowadzeniu eksperymentu lub pokazu fizycznego związanego z tematyką prac prof. Mariana Smoluchowskiego, tj.: a) różnych aspektów
związanych z materią lub b) procesów losowych oraz na przygotowaniu ich dokumentacji w formie krótkiego opisu oraz plakatu o wymiarach maksymalnych
formatu A0.
Konkurs jest organizowany w dwóch kategoriach, oddzielnie dla uczniów
gimnazjów i dla szkół ponadgimnazjalnych (z wyłączeniem szkół zaocznych).
W poszczególnych kategoriach konkursu mogą brać udział uczniowie, którzy
w roku szkolnym 2016/2017 uczęszczali do szkoły odpowiedniego typu. Do
Konkursu można przystąpić indywidualnie bądź w zespołach dwuosobowych.
Z jednej placówki oświatowej może wziąć udział w konkursie dowolna liczba
uczniów przygotowujących oryginalne prace konkursowe.
Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: Etap I – przyjmowanie
wypełnionych kart zgłoszeniowych, oświadczeń oraz prac w formie elektronicznej do dnia 09.06.2017 roku do godziny 15:00 do Biura Konkursu (Kraków,
ul. Łojasiewicza 11, pok. H-1-10):. Jury na podstawie udostępnionej przez Biuro
Konkursu dokumentacji dokona selekcji prac. O dopuszczeniu do etapu II Biuro
Konkursu poinformuje uczestników na stronie internetowej Konkursu, publikując
odpowiednią listę w dniu 22.06.2017 roku o godzinie 12:00. Etap II – przesłanie
plakatów przez finalistów do dnia 30.07.2017. Jury dokona ich oceny i przyzna
nagrody – w każdej kategorii po jednej nagrodzie głównej, po dwie nagrody i po
jednym wyróżnieniu. Laureaci Konkursu otrzymają cenne nagrody rzeczowe.
Ogłoszenie wyników odbędzie się 1.09.2017 roku poprzez publikację na stronie internetowej Konkursu. Wręczenie nagród odbędzie 7.09.2017 podczas Dnia
Otwartego poświęconego Marianowi Smoluchowskiemu w Audytorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Osoby nagrodzone (nie dotyczy wyróżnień)
zostaną zaproszone do prezentacji swoich doświadczeń i pokazów publicznie
w ramach sesji Akademii Fizyki, która odbędzie się na Wydziale FAIS w lutym
2018 roku. Każda prezentacja może trwać maksymalnie 15 min.
http://www.smoluchowski.uj.edu.pl/konkursy/sladamismoluchowskiego
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Zachwycające są księżyce
Mira Kuś

Zachwycające są księżyce
Hipokratesa z Chios.
Bo zachwycająca jest geometria.
Szlachetna prostota dowodu, zwięzłość
i przejrzystość.
Dwa wygięte rożki, lub skrzydełka,
umocowane do ramion przyprostokątnych trójkąta,
ujętego surowo
w potrzask linii prostych.
Uwięziony w trójkącie spłachetek powierzchni
jest sumą pól owych wdzięcznych
ciał niebieskich. Kto by pomyślał... Finezja,
efemeryczność,
leciutkie szaleństwo przekładają się
punkt po punkcie
na statyczną ciężkość.
Pomijając
wyraźną dla tłumacza poezji przestrogę,
zauważmy proces odwrotny:
ciężkie przechodzi w zwiewne,
oficjalnie poważne – w poważne nieoficjalnie,
no bo filuternie,
spodziewane w nieoczekiwane,
oczywistość w zdumienie.
Sublimująca
Sophia
cal po calu
podnosi się,
wzrasta.
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