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14 marca 2018 roku zmarł w wieku 76 lat Stephen Hawking – wybitny fizyk
teoretyk, ikona dociekliwości i determinacji w dążeniu do zrozumienia praw
rządzących we Wszechświecie. Stephen Hawking zajmował się głównie kosmologią teoretyczną, w szczególności grawitacją kwantową i czarnymi dziurami.
W roku 1988 napisał książkę popularnonaukową Krótka historia czasu, która
stała się światowym bestsellerem.
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Kobiety w fizyce

Ostatnio duże zainteresowanie wzbudza problem kobiet, szczególnie tych wybitnych, w nauce i technice. Ciągle pokutuje przekonanie, że kobiety, poza niezbyt licznymi wyjątkami, są mniej zdolne i słabiej predysponowane do uprawiania tych dziedzin. Jako kontrargument podaje się liczne przykłady, aczkolwiek to stale wyjątki, z historii nauki wybitnych kobiet naukowców.
Przeciwnicy powyższej tezy o przyczynach mniejszego udziału kobiet
w rozwoju nauki i techniki widzą je raczej w uwarunkowaniach kulturowych,
w społeczeństwie patriarchalnym, w innym wychowaniu i różnych oczekiwaniach wobec dziewczynek i chłopców. Nie sposób jednak nie zauważyć, że
współcześnie w naszym kręgu kulturowym, przy powszechności Internetu
i telewizji, przy koedukacyjnych szkołach dziewczynki mają taki sam dostęp do
nauki, do rozwijania zainteresowań jak chłopcy. A jednak pomimo tego stale
jest wyraźnie mniej dziewcząt wybierających studia ścisłe (z wyjątkiem chemii
i matematyki) i inżynierskie. Powstaje pytanie: czy zależy nam na zwiększeniu
tego udziału. Oczywiście, tak. Moim zdaniem procent dziewcząt wybierających
nauki ścisłe i inżynierskie będzie się nieuchronnie zwiększał. Przyspieszyć ten
proces może po prostu (lub aż) dobre nauczanie w rozmaitej postaci, dobra atmosfera wokół tych zawodów i rugowanie mitów na temat kobiet. Współcześnie naukowcy, inaczej niż nawet sto lat temu, to już nie wąska grupa zapaleńców, lecz cała armia „normalnych” ludzi, w której powinny się znaleźć kobiety.
Trzeba naukowcom zapewnić warunki do normalnej egzystencji bez nadmiernych wyrzeczeń, to jest do łączenia uprawiania nauki z życiem rodzinnym,
z wychowywaniem dzieci.
Jako społeczność fizyków mamy swoiste poczucie wyższości, może usprawiedliwione, że np. potrafimy logicznej i precyzyjnie od innych rozumować.
Jednakże nie dotyczy to innych dziedzin, takich jak np. etyka, polityka. Wydaje
mi się, że kobiety potrafią być bardziej krytyczne, co jest korzystne dla nauki.
W tym zeszycie zachęcamy do lektury artykułu o rezonansie parametrycznym, zobrazowanym przykładem eksperymentów z wykorzystaniem klocków
LEGO, propozycji nauczania prawa niepewności pomiarowych bez użycia pochodnych, a także dwugłosu na temat jednego z zadań maturalnych poszerzonego o wnikliwą analizę zagadnienia ruchu tocznego z uwzględnieniem siły tarcia
tocznego. Na koniec wspomnienia studentki fizyki sprzed ponad pół wieku.
Z.G-M
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Rezonans parametryczny –
od LEGO Mindstorms
do ultrazimnych atomów
Tomasz Kawalec
Instytut Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego UJ
Wstęp
Rezonans parametryczny jest zjawiskiem obserwowanym w wielu dziedzinach
fizyki i inżynierii, a po raz pierwszy rozpoznał je prawdopodobnie Michael
Faraday dla fal na powierzchni wody. W mechanice, rezonans parametryczny
jest obecny praktycznie w każdej skali – zarówno w specjalnie przygotowanych
mikroukładach, jak też w budynkach czy płynących przez ocean statkach. Rezonans parametryczny pojawia się w sytuacji, gdy w układzie mogącym wykonywać drgania, okresowo modulowany jest (czyli innymi słowy – okresowo
zmieniany) jeden z parametrów tego układu. Na przykład dla wahadła takimi
parametrami jest jego długość zredukowana l i przyspieszenie ziemskie g. Modulacja długości wahadła prowadzi do spektakularnego, eksponencjalnego
wzrostu amplitudy jego drgań. Łatwo się domyśleć, że podobny efekt uzyskamy, gdy wprowadzimy w pionie drgania punktu zawieszenie ramienia wahadła.
W takim przypadku wahadło poddawane jest dodatkowemu, zmiennemu przyspieszeniu i możemy powiedzieć, że efektywnie modulowana jest wartość przyspieszenia ziemskiego. Zwróćmy uwagę, że obie te sytuacje są inne niż w przypadku zwykłego rezonansu, gdy drgania są wymuszane przez zewnętrzną siłę
okresową [1].
Popularnym obiektem, w którym (mniej lub bardziej świadomie) możemy
mieć do czynienia z omawianym zjawiskiem jest huśtawka na placu zabaw.
W przypadku huśtawki, modulowanym parametrem jest jej efektywna długość,
zmieniająca się oczywiście w takt naszych cyklicznych ruchów na huśtawce –
pochylania się, kucania i prostowania, machania nogami. Dla ścisłości – bliższa
analiza samodzielnego huśtania się pokazuje, że w procesie rozhuśtywania się
ważną rolę gra zarówno rezonans parametryczny, jak też rezonans zwykły –
z drganiami wymuszonymi.
Matematyczny opis rezonansu parametrycznego pokazuje, że rezonans ten
zachodzi, gdy częstość modulacji parametru oscylatora (na przykład wahadła)
jest dwa razy większa niż naturalna częstość drgań tego oscylatora ω0. Ponadto,
z mniejszą efektywnością, możemy używać również podharmonicznych częstości 2ω0. W układzie modelowym, przyrost energii drgań oscylatora jest proporcjonalny do jego energii w danej chwili. Stąd właśnie wynika, że energia wzra-
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sta eksponencjalnie w czasie, a wzrost amplitudy jest nieograniczony, nawet
w przypadku obecności tłumienia [1].
Na pomysł zaprezentowania rezonansu parametrycznego z wykorzystaniem
klocków LEGO Mindstorms wpadłem podczas przygotowywania wykładów
z metod eksperymentalnych współczesnej fizyki atomowej dla studentów drugiego stopnia studiów. Motywacja była następująca: z jednej strony, niewiele
jest prostych eksperymentów pokazowych, które mogłyby uatrakcyjnić taki
wykład, a z drugiej strony, zestawy LEGO Mindstorms były i są często używane zarówno w badaniach, jak też w dydaktyce. Między innymi, są podstawowym narzędziem w projektach studenckich na kierunkach inżynierskich takich
jak mechatronika. Przykład związku rezonansu parametrycznego z fizyką atomową podam w ostatnim rozdziale, a najpierw naszkicuję jeden z matematycznych opisów tego rezonansu oraz przedstawię przepis na samodzielną obserwację tego ciekawego zjawiska w warunkach domowych lub szkolnych.
Podstawowy opis matematyczny
Układ modelowy wahadła wzbudzanego parametrycznie jest przedstawiony na
rysunku 1(a). Wahadło proste o długości l0 ma częstość naturalną drgań wynoszącą ω0. Długość l0 pełni rolę długości zredukowanej wahadła rzeczywistego,
opisanego później. Długość ta jest modulowana z częstością ω, bliską dwukrotności częstości naturalnej ω0. Lagranżjan L tego układu wynosi:

gdzie

1
1
L  ml (t )2 2  ml (t )2  (mgl (t )cos ),
2
2

(1)

l (t )  l0 1  f (t ) .

(2)

Używamy tutaj standardowej notacji: m to masa wahadła, l(t) to długość
zredukowana, zależna od czasu, g to przyspieszenie ziemskie, a φ to kąt wychylenia wahadła od pionu. Funkcja f(t) opisuje modulację długości wahadła.
W najprostszym przypadku, f (t) = cos(ωt), gdzie ω jest stała i bliska 2ω0. Niestety, ten prosty sposób modulacji okazuje się być nieefektywny dla wahadła, ze
względu na fakt, że wraz ze wzrostem amplitudy drgań, maleje – jak wiemy –
jego naturalna częstość drgań. Oznacza to, że przestaje być spełniony warunek
zachodzenia rezonansu parametrycznego. W przypadku huśtawki ten problem
jest rozwiązywany w oczywisty sposób. Dziecko rozhuśtuje ją bowiem korzystając z metody sprzężenia zwrotnego. Obserwując fazę ruchu (czyli chwilowe
wychylenie huśtawki), dopasowuje w naturalny sposób swój ruch – na przykład
ugięcie w kolanach w odpowiednim momencie. Dla zwykłego wahadła musimy
znaleźć inną metodę korekcji częstości modulacji. Zostanie to przedyskutowane
w następnym rozdziale.
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Rys. 1. Wahadło o modulowanej długości: (a) układ modelowy – wahadło o częstości naturalnej
ω0 i długości zredukowanej l0, modulowanej kwaziperiodycznie i opisanej funkcją l(t). Funkcja
f(t) ma postać przypominającą przebieg funkcji cosinus; (b) układ demonstracyjny – ruch obrotowy osi górnego silnika jest zamieniany na ruch posuwisto-zwrotny dolnej części wahadła. Dolny
silnik nie został podłączony i służy jedynie jako obciążenie

Aby znaleźć ewolucję kąta wychylenia φ w czasie, należy rozwiązać równanie Eulera-Lagrange’a. Najpierw jednak uzupełnimy je członem uwzględniającym opory ruchu zależne od prędkości (ostatni składnik po lewej stronie równania (3) poniżej):

gdzie

d L L P


 0,
dt   

(3)

P
  F   l 2 .


(4)
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P to tak zwana funkcja dyssypacji, Fφ to uogólniona siła dla uogólnionej
współrzędnej φ, a α to stała tłumienia. Ostatecznie, łącząc równania (1)–(4),
otrzymujemy:

f t 
f t  
f (t ) 
g

 
 1  l    l sin   2 l   m   1  l  .
0 
0
0
0 



(5)

Ponieważ amplituda drgań wahadła jest bardzo duża, przybliżenie małych
kątów wychylenia oczywiście nie może być użyte. Jeśli weźmiemy f (t) = 0
w równaniu (5), otrzymujemy znane równanie dla wahadła tłumionego. Wartość α/m może być łatwo znaleziona eksperymentalnie na podstawie analizy
tłumionych drgań wahadła bez modulacji długości. Funkcję f (t) można albo
modelować, albo (jak to ma miejsce w naszym przypadku) znaleźć na podstawie automatycznego pomiaru fazy silnika modulującego. Powyższe podejście
nie jest całkowicie ścisłe, ponieważ w rzeczywistości funkcja f zależy
w pewnym stopniu od φ i  . Jednak uwzględnienie tej zależności jest trudne
i jednocześnie wydaje się zbędne z dydaktycznego punktu widzenia.
Demonstracja rezonansu parametrycznego
Wahadło z modulowaną długością zostało skonstruowane ze standardowych
klocków LEGO z zestawu 8547, zwanego LEGO Mindstorms NXT. Podobne
wahadło można przygotować na bazie wersji edukacyjnej (9797) lub nowszego
zestawu EV3 (31313). Zestawy te, a szczególnie wersja edukacyjna, są bardzo
popularne na wydziałach technicznych i inżynieryjnych politechnik i uniwersytetów, a także w instytucjach prowadzących zajęcia dodatkowe dla młodzieży
szkolnej. Zdjęcie ogólne oraz zbliżenie na najważniejszą część wahadła są zamieszczone na rysunku 1(b). Rzeczywista długość wahadła to 54,5 cm, a zmierzona długość zredukowana to 40,4 cm. Górny silnik jest zasilany i sterowany
z dedykowanego kontrolera NXT (w języku angielskim nazywanego „intelligent brick”). Oś silnika obraca się z szybkością ustaloną programowo przez
użytkownika. Ruch obrotowy jest zamieniany na ruch posuwisto-zwrotny
w pionie przy pomocy małego wiązaru. Ramię wahadła jest obciążone albo
dodatkowym, niepodłączonym silnikiem, albo inercyjnym czujnikiem położenia, opisanym w dalszej części artykułu. Kontroler NXT jest programowany
z komputera, z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania graficznego.
W naszym przypadku program jest niezwykle prosty i umożliwia użytkownikowi zmianę mocy, a co za tym idzie prędkości obrotowej silnika, przy pomocy
dwóch przycisków, z rozdzielczością 1%. Ponadto, w zależności od wersji
i wymagań, program może zapewniać pomiar i rejestrowanie fazy ruchu silnika
czy wychylenia wahadła w czasie rzeczywistym. Okres obrotu osi silnika musi
być dokładnie dwa razy mniejszy niż okres drgań wahadła (wynoszący u nas
około 1,3 s). Z mojego doświadczenia wynika, że istnieje tylko jedna (co naj-
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wyżej dwie) wartość mocy względnej (wyrażonej w %), przy której rezonans
parametryczny może być osiągnięty. Typowa wartość wynosi 65 do 80% i zależy od typu użytych baterii lub akumulatorów i stanu ich zużycia. Z pomiarów
wiadomo, że zmiana mocy o jeden punkt procentowy skutkuje zmianą czasu
pojedynczego obrotu osi silnika o 8–10 ms.
W ogólnym przypadku okres drgań wahadła zależy od amplitudy tych drgań.
Na przykład, okres obliczony przy pomocy całek eliptycznych pierwszego rzędu dla amplitud 70°, 90° i 110° jest większy niż okres dla małych drgań o odpowiednio 10, 18 i 30%. Widać stąd, że aby uzyskać efektywne wzbudzenie
parametryczne wahadła, okres obrotów silnika modulującego powinien być na
bieżąco korygowany. Na szczęście okazało się, że można uniknąć tutaj skomplikowanych rozwiązań, jeśli pozwoli się układowi na pewien rodzaj samoregulacji. Jedynym warunkiem jest celowe zrezygnowanie z funkcji automatycznej
stabilizacji prędkości obrotowej silnika modulującego, niwelującej wpływ
zmiennych oporów ruchu. Dzięki temu zwiększająca się wraz z coraz większą
amplitudą drgań siła odśrodkowa, działająca na obciążnik wahadła, powoduje
chwilowy wzrost obciążenia silnika modulującego, głównie podczas fazy skracania długości wahadła. W ten sposób, wahadło dostosowuje (zwiększa) okres
modulacji swojej długości do zwiększającego się okresu drgań. Na rysunkach
2(a) i 2(b) widać dość spektakularną realizację rezonansu parametrycznego –
zdjęcia wahadła przy początkowym i końcowym – maksymalnym wychyleniu.
Gdy moc silnika jest prawidłowo dobrana, uzyskuje się parametryczne zwiększanie się amplitudy drgań od 10° do 100° w czasie zaledwie 36 s. Film z realizacją rezonansu parametrycznego oraz program sterujący silnikiem modulującym można pobrać ze strony internetowej Fotonu 139.
Korzystając z zarejestrowanego w kontrolerze NXT rzeczywistego przebiegu w czasie kąta obrotu osi silnika modulującego, obliczona została zmiana
długości wahadła w czasie. Dwa okresy modulacji zostały pokazane na rysunku
2(c) dla wychylenia początkowego (40°) i końcowego (100°). Widać wyraźnie
kluczowe wydłużanie się okresu modulacji, pozwalające na ciągłe spełnianie
warunku zachodzenia rezonansu parametrycznego.
Na podstawie nagrania wideo oraz analizy kolejnych klatek, zmierzona została zależność maksymalnego wychylenia wahadła od czasu i przedstawiona za
pomocą krzyżyków na rysunku 2(d). Czerwona linia to wynik numerycznego
rozwiązania równania (5) dla l0 = 0,404 m i α/m = 0,106 1/s. Ta druga wartość
została znaleziona eksperymentalnie dla przypadku wahadła bez modulacji długości. W postaci funkcji f(t) została uwzględniona geometria silnika, wiązaru
i ramienia wahadła. Całkowita zmiana długości zredukowanej wahadła wynosiła 28,6 mm.
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Rys. 2. Początkowa (a) i maksymalna (b) amplituda ruchu wahadła; (c) przebieg zmian długości
wahadła dla początkowych (linia ciągła) i końcowych (linia kreskowana) wahnięć. To zachowanie jest kluczowe dla zaobserwowania efektywnego wzbudzenia parametrycznego; (d) amplituda
ruchu wahadła zmierzona na podstawie analizy zdjęć wykonanych amatorskim aparatem cyfrowym (krzyżyki) oraz wynik symulacji numerycznych (linia ciągła)

Czujnik ultradźwiękowy
Ilościowy pomiar drgań wahadła pokazany w poprzednim rozdziale bazował na
ręcznej analizie kolejnych klatek nagranego filmu. Ta procedura może zostać
znacznie uproszczona, gdy użyjemy szybkich kamer i dedykowanego oprogramowania lub (prościej) wykorzystamy ultradźwiękowy miernik odległości,
będący częścią zestawu Mindstorms NXT. Idea pomiaru została pokazana na
rysunku 3(a) i 3(b). Wahadło zostało wyposażone w dodatkowe ramię, dzięki
któremu udało się zamocować tekturowy ekran, utrzymujący stale pozycje pionową, niezależnie od wychylenia wahadła. Mierzona odległość pomiędzy czujnikiem ultradźwiękowym a tym ekranem jest zapisywana w pliku w sterowniku.
Korzystając z tej odległości oraz zależności geometrycznych, bardzo łatwo oblicza się kąt wychylenia wahadła. Rozdzielczość odczytu czujnika to 1 cm, za-
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tem wynikająca z niego niepewność pomiaru kąta wynosi w najgorszym przypadku 5°.
Na rysunku 3(c) pokazano wynik pomiaru dla początkowego wychylenia
wahadła wynoszącego zaledwie 10°. Wzajemne relacje między fazą ruchu silnika i ruchu wahadła oraz między chwilową amplitudą wychylenia i mocą silnika prowadzą zazwyczaj do cyklicznej utraty i przywrócenia rezonansu parametrycznego, jak to pokazano na rysunku 3(d). Pewne nieregularności na wykresie
po czasie 140 s wynikają z ograniczonych możliwości płynnego zapisu danych
w sterowniku Mindstorms NXT. Program do tej wersji wahadła oraz film prezentujący działanie układu są dostępne na stronie internetowej Fotonu 139.

Rys. 3. Wahadło z ultradźwiękowym czujnikiem odległości: (a) zasada działania; (b) wahadło
w chwili maksymalnego wychylenia (ograniczonego obecnością czujnika); (c) typowy przebieg
wychyleń wahadła. Linia ciągła została dodana jedynie dla zwiększenia czytelności wykresu;
(d) dłuższa ewolucja, pokazująca zanik i wznowienie rezonansu parametrycznego
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Czujnik inercyjny
Pełną i precyzyjną informację o ruchu wahadła można uzyskać dzięki czujnikowi inercyjnemu, zamocowanemu bezpośrednio na końcu ramienia wahadła –
patrz rysunek 4(a). Wykorzystano tutaj popularny czujnik wykonany w technologii MEMS o symbolu AltIMU-10 v4 firmy Pololu. Czujnik, wraz z obudową
i bateriami, pełni również rolę obciążenia. Aby nie wprowadzać dodatkowych
oporów ruchu, dane z czujnika są przesyłane do komputera bezprzewodowo.
Sensor przekazuje aktualny czas, wartość kąta wychylenia wokół osi x, składową x prędkości kątowej oraz składowe y i z przyspieszenia liniowego. Dane są
przesyłane co 20 ms i mogą być zapisywane do pliku lub wyświetlane w czasie
rzeczywistym na ekranie komputera. Na rysunku 4(b) przedstawiono przykładowy przebieg wartości kąta wychylenia w funkcji czasu. Początkowe wychylenie wahadła wynosiło 20°. Najpierw amplituda drgań spadła w wyniku niedopasowania pomiędzy fazą ruchu silnika modulującego i fazą ruchu wahadła. Po
około 20 s amplituda zaczęła rosnąć, aż do osiągnięcia 75°. W 65 s silnik modulujący został wyłączony, dzięki czemu widoczne są typowe drgania swobodne
wahadła tłumionego. Zmiana amplitudy, zobrazowana w skali półlogarytmicznej, jest w przybliżeniu liniowa dla kątów mniejszych niż 60°, co potwierdza
oczekiwaną zależność eksponencjalną amplitudy od czasu.

Rys. 4. (a) czujnik inercyjny zamocowany na końcu wahadła. Obok zaznaczono układ współrzędnych związany z czujnikiem; (b) typowy wynik pomiaru kąta wychylenia. Dane z czujnika były
odbierane co 20 ms. Około 65 s wzbudzenie parametryczne zostało wyłączone, a swobodnie
drgające wahadło umożliwiło pomiar stałej tłumienia. Dodatkowo, u góry pokazane jest powiększenie najciekawszej części wykresu, a u dołu – amplituda drgań w skali półlogarytmicznej
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Rezonans parametryczny dla zimnych atomów
Rezonans parametryczny jest często wykorzystywany w dziedzinie fizyki atomowej w przypadku tak zwanych zimnych atomów spułapkowanych w pułapce
dipolowej. Pułapki te, dzięki siłom magnetycznym lub optycznym, pozwalają
na „złapanie”, nawet miliarda atomów w wybranym miejscu w przestrzeni,
a następnie, przy użyciu dodatkowych technik, na schłodzenie ich do ekstremalnie niskich temperatur – tuż powyżej zera bezwzględnego. Pułapki takie są
niezwykle ważnym narzędziem badawczym – pozwalają między innymi na
uzyskanie kondensatu Bosego-Einsteina. W naszym przykładzie skupimy się na
pułapce optycznej. Jej schemat, naszkicowany na rysunku 5(a), pokazuje, że
jest utworzona przez dwie przecinające się, skupione wiązki laserowe. Długość
fali lasera jest większa niż długość fali odpowiadająca rezonansowi optycznemu
w atomach. Mówimy wtedy, że laser jest „odstrojony ku czerwieni” od rezonansu atomowego. U podstaw działania pułapki leży oddziaływanie pomiędzy
gradientem natężenia światła laserowego (stąd właśnie konieczność użycia wiązek skupionych) a wyindukowanym w atomach elektrycznym momentem dipolowym. Ponieważ siła dipolowa jest zachowawcza, możemy wprowadzić odpowiadający jej potencjał optyczny, który u nas (dla odstrojenia lasera ku czerwieni) jest przyciągający, co widać na rysunku 5(b). Spułapkowane atomy
wykonują ciągły ruch oscylacyjny wokół minimum potencjału, co bardzo przypomina zwykłe wahadło mechaniczne1. Jednym z najważniejszych parametrów
charakteryzujących pułapkę dla atomów jest właśnie częstość tych oscylacji,
nazywana „częstością pułapki”. Okazuje się, że jej precyzyjne obliczenie jest
trudne, ponieważ zależy ona od szczegółów kształtu przekroju wiązek laserowych i ich niedoskonałości. Tu przychodzi z pomocą właśnie rezonans parametryczny. Wzbudzamy parametrycznie naszą pułapkę (o nieznanej nam na razie
częstości ω0) poprzez modulację natężenia światła lasera, a częstość tej modulacji możemy swobodnie regulować. Gdy częstość modulacji osiąga wartość 2ω0,
następuje silna redystrybucja energii kinetycznej w chmurze spułapkowanych
atomów. Nadmiar energii kinetycznej u części z nich jest tak duży, że pozwala
tym atomom na opuszczenie pułapki. W ten sposób, gdy warunek zajścia rezonansu parametrycznego zostaje spełniony, liczba atomów wyraźnie spada, co
jest łatwo obserwowalne w eksperymencie – patrz rysunek 5(c). Częstość
wzbudzenia, podzielona przez dwa, daje nam szukaną częstość pułapki. Na
wykresie widzimy nie jeden, a trzy rezonanse parametryczne. Wynika to z faktu, że rzeczywista, anizotropowa, trójwymiarowa pułapka jest opisywana trzema częstościami.

1

Podaję tutaj jedynie uproszczoną analogię, ponieważ zachowanie atomów w takiej pułapce
jest prawidłowo opisywane dopiero przez mechanikę kwantową.
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Rys. 5. (a) schematyczne przedstawienie dipolowej pułapki optycznej, wraz ze zdjęciem fluorescencyjnym grupy spułapkowanych atomów rubidu; (b) optyczny potencjał dipolowy, umożliwiający pułapkowanie atomów w pobliżu jego minimum; (c) wynik pomiaru częstotliwości pułapki,
przeprowadzonego podczas konstruowania tak zwanego lasera atomowego

Przedstawioną tutaj ilustrację rezonansu parametrycznego można też zrealizować z wykorzystaniem nowszego zestawu Mindstorms EV3 31313. W graficznym programie sterującym należy jedynie pamiętać o konieczności kontroli
silnika modulującego przy pomocy bloku „Unregulated motor” z palety „Advanced”, aby uniknąć automatycznej stabilizacji jego prędkości obrotowej. Ultradźwiękowy czujnik odległości należy zastąpić dołączonym do zestawu EV3
czujnikiem odległości działającym w zakresie podczerwieni.
Zachęcam również do samodzielnego eksperymentowania na huśtawce. Przy
pewnej wprawie (koniecznej ze względu na fakt, że zaprezentowana na rys. 6
metoda jest inna niż ta, którą mamy już zautomatyzowaną od dziecka), bardzo
efektywne rozhuśtanie parametryczne można osiągnąć machając nogami z częstością 2ω0, w sposób naszkicowany poniżej:

14
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Rys. 6. Metoda parametrycznego rozhuśtywania się z modulacją o częstości 2ω0

[1] Grzegorz Derfel, Rezonans parametryczny, DELTA 6, 16–17 (2010), http://delta.
mimuw.edu.pl/artykuly/delta2010-06/2010-06-7.pdf
Filmy:
 prezentacja rezonansu parametrycznego – rezonans_parametryczny_NXT.avi
 zastosowanie ultradźwiękowego czujnika odległości – rezonans_parametryczny_
czujnik_ultradzwiekowy_NXT.mp4
Programy:
 podstawowy program do sterowania silnikiem modulującym, z możliwością rejestracji kąta obrotu silnika – rezonans_parametryczny_NXT.rbt
 program do sterowania silnikiem modulującym oraz rejestrujący wychylenie wahadła w czasie – rezonans_parametryczny_czujnik_ultradzwiekowy_NXT.rbt
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Prawo propagacji niepewności
bez pochodnych
Andrzej Zięba
AGH, Kraków

W doświadczeniach szkolnych często wykonuje się pomiar dwóch wielkości
fizycznych, by na ich podstawie obliczyć inną, dla której bezpośredni pomiar
jest trudny lub niemożliwy. Na przykład, gęstość materiału wyznacza się z pomiaru masy m i objętości V,   m V , zaś moc elektryczną obliczyć można
jako iloczyn wskazań amperomierza i woltomierza P = I U. Załóżmy w ogólności, że znamy niepewności u(x1) oraz u(x2) wielkości mierzonych bezpośrednio.
Jak określić niepewność uc(y) wielkości obliczanej ze znanej funkcji y( x1, x2 ) ?
Na pytanie to odpowiada prawo propagacji niepewności1, zwane też prawem
przenoszenia niepewności.
Standardowe sformułowanie prawa (dla dowolnej liczby zmiennych wejściowych xi) wyraża wzór

uc  y  


k

2

 y

 xk u  xk  ,

(1)

który znajdziemy w każdej uczelnianej instrukcji opracowania wyników pomiarów w Pracowni Fizycznej. Wzór jest słuszny przy standardowych założeniach:
zmienne xi (traktowane jako zmienne losowe) są nieskorelowane oraz niepewności u(xi) są małe w porównaniu z wartościami xi.
Elementarne przedstawienie prawa propagacji niepewności jest najbardziej
zaawansowanym elementem nauczania rachunku niepewności pomiaru
w szkołach średnich. Może być przedmiotem nauczania tylko dla poziomu rozszerzonego fizyki, i to jako wymaganie maksymalne. Nie musi być realizowane
obowiązkowo, bo nie występuje ani w aktualnie obowiązującej podstawie
programowej [1] dla liceum 3-letniego, ani w zatwierdzonej już podstawie
programowej dla przyszłego liceum i technikum (4- i 5-letniego) [2]. Przegląd
podręczników [3], [4] pokazuje, że niektórzy autorzy podejmują ten temat,
często z użyciem wzoru „akademickiego” (1) wykorzystującego pochodne
cząstkowe. Prawo propagacji niepewności (w dowolnej formie) włączone jest
też do wymagań międzynarodowych konkursów fizycznych [5].

1

Nazwa wprowadzona przez polskie tłumaczenie Przewodnika GUM, w pełni równoważna
z tradycyjnym terminem prawo przenoszenia niepewności.
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Trudność dydaktyczna w szkole średniej wynika z braku potrzebnych podstaw
z matematyki. Główny problem to wykorzystanie pochodnej i to pochodnej
cząstkowej  symbol y xk jest dla uczniów niezrozumiały. Geometryczne
sumowanie udziałów niepewności stanowi mniejszą trudność, gdyż sprowadza
się do wykorzystania znanych operacji algebraicznych. Wreszcie, odstręczać
może  jako symbol sumowania. Wprawdzie program matematyki rozszerzonej
przewiduje nauczanie elementów rachunku różniczkowego i elementów statystyki matematycznej, ale dzieje się to na ostatnim roku szkoły średniej. Natomiast
obliczanie niepewności jest potrzebne wcześniej.
1. Prawo propagacji niepewności w projekcie Rekomendacji PTF
Próbą zaradzenia omawianej trudności – i ogólnie przyczynkiem do uporządkowania nauczania o niepewności pomiaru  jest opracowanie pt. Rekomendacja Polskiego Towarzystwa Fizycznego nt. analizy wyników doświadczeń
w nauczaniu szkolnym, w skrócie dalej Rekomendacja. Dokument został przedstawiony na 44 Zjeździe Fizyków Polskich we Wrocławiu [6] i dostępny jest na
portalu Polskiego Towarzystwa Fizycznego (w czasie pisania tego artykułu był
przedmiotem publicznych konsultacji). Skierowany jest do nauczycieli fizyki
szkół wszystkich szczebli, autorów i recenzentów podręczników oraz innych
osób mających wpływ na nauczanie fizyki w polskich szkołach.
Rekomendacja powstała w wyniku półtorarocznej pracy 6-osobowego zespołu powołanego przez Zarząd Główny PTF. Inicjatorem przedsięwzięcia i głównym redaktorem kolejnych wersji był nauczyciel fizyki Włodzimierz Natorf.
Miałem przyjemność być członkiem zespołu i będę wspominał pracę nad Rekomendacją jako najbardziej zbiorowe przedsięwzięcie w życiu zawodowym –
z pięcioma spotkaniami w Warszawie i niezliczoną liczbą maili, w których dyskutowaliśmy nad circa dziesięcioma wersjami dokumentu.
Proponowany sposób obliczania niepewności złożonej był zainspirowany
sposobem ujęcia prawa propagacji niepewności w Przewodniku GUM [7], będącym najważniejszym dokumentem międzynarodowych uzgodnień [8] określających nazewnictwo, symbolikę i sposoby obliczania niepewności pomiaru.
Algorytm obliczania u (y) jest tam wyraźnie rozdzielony na dwa kroki. Pierwszym jest obliczanie udziałów niepewności ui (y) pochodzących od kolejnych
zmiennych wejściowych. Krok drugi to składanie udziałów w celu uzyskania
niepewności złożonej. Udziały niepewności można obliczyć z wykorzystaniem
pochodnej,

ui ( y ) 

y
u( xi ) ,
xi

ale również za pomocą wzoru algebraicznego.

(2)

FOTON 139, Zima 2017

17

W przypadku funkcji jednej zmiennej wzór ten ma postać2

u1 ( y )  u( y ) 

1
y( x  u( x))  y( x  u( x)) .
2

(3)

Jego ilustracją jest rys. 1. Symbol wartości bezwzględnej we wzorach (2), (3)
i (4) jest potrzebny, żeby niepewność była liczbą dodatnią.

funkcja y(x)

y(x u(x))
y(x)
y(x u(x))

x  u(x)

x
x + u(x)

Rys. 1. Ilustracja prawa propagacji niepewności na przykładzie funkcji jednej zmiennej y = x3

Właściwe prawo propagacji niepewności dotyczy funkcji wielu zmiennych.
W Rekomendacji proponujemy ograniczenie do dwóch zmiennych (ew. rozszerzenie na większą ich liczbę jest oczywiste). Krok pierwszy to obliczenie udziałów niepewności analogicznie jak w przypadku jednej zmiennej, co formalnie
wyrażają wzory:
1
y ( x1  u( x1 ), x2 )  y( x1  u( x1 ), x2 ) ,
2
1
u2 ( y )  y ( x1, x2  u( x2 ))  y ( x1, x2  u( x2 )) .
2
u1 ( y ) 

(4)

Porównanie udziałów niepewności u1(y) i u2(y) pozwala ustalić, która
z wielkości wejściowych ma największy wpływ na niepewność złożoną.
Krok drugi to obliczenie niepewności złożonej jako sumy geometrycznej
obydwu udziałów,

u( y ) 
2

u12 ( y )  u22 ( y) .

W Przewodniku GUM jest to nienumerowany wzór w pkt. 5.3.1.

(5)
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Sumowanie geometryczne wynika z faktu, że wszędzie mamy do czynienia
z niepewnościami standardowymi, będącymi według Przewodnika GUM podstawowym sposobem wyrażania niepewności. Jeżeli znamy niepewności graniczne x należy je przedtem zamienić na standardowe, zwykle za pomocą
wzoru u( x)  x 3 .
2. Intuicyjny charakter metody algebraicznej
Wzór (3) jest intuicyjnie zrozumiały, szczególnie w powiązaniu z rys. 1. Powiększenie zmiennej wejściowej x o niepewność u (x) powoduje, dla rosnącej
funkcji y (x), powiększenie zmiennej wyjściowej y o różnicę y( x  u( x))  y( x) .
Analogiczne zmniejszenie zmiennej x o niepewność u (x) zmniejsza zmienną
wyjściową o wartość y( x  u( x))  y( x) . Nie wiemy, czy błąd pomiaru prowadzi do powiększenia czy też obniżenia wartości y w stosunku do nieznanej
wartości rzeczywistej, zatem rozsądnie jest przyjąć za u (y) wartość średniej
arytmetycznej obydwu różnic.
3. Porównanie wzoru algebraicznego z formalizmem wykorzystującym
rachunek różniczkowy
Obydwa formalizmy dla nieliniowej funkcji pomiaru y(x) dają wyniki nieco
różne. Można zapytać, który z konkurencyjnych wzorów (2) i (3) jest dokładny,
a który przybliżony?
Odpowiedź jest następująca: obydwa są przybliżone. Postępowanie dokładne
na gruncie teorii prawdopodobieństwa polega na:
a) Przyjęciu określonego rozkładu prawdopodobieństwa g(x) dla zmiennej
wejściowej. Na przykład rozkładu normalnego, w którym niepewność
u(x) utożsamiamy z odchyleniem standardowym x funkcji Gaussa.
b) Obliczeniu rozkładu prawdopodobieństwa g(y) zmiennej y dla zadanej
funkcji pomiaru y (x). Współcześnie, najwygodniej to uzyskać przy wykorzystaniu metody Monte Carlo. Funkcja rozkładu g(y) nie jest przeskalowaną funkcją g(x). W szczególności, gdy funkcja g(x) jest symetryczna,
rozkład g(y) staje się nieznacznie asymetryczny.
c) Dla uzyskanej funkcji g(y) obliczamy odchylenie standardowe, które
utożsamiamy z niepewnością zmiennej wyjściowej, u (y)  y.
Postępowanie to bywa nazywane prawem propagacji rozkładów (prawdopodobieństwa). Jego wykorzystanie do obliczania niepewności złożonej i rozszerzonej jest głównym tematem Suplementu 1 [9] konwencji GUM. Metoda propagacji rozkładów znajduje zastosowanie w nielicznych sytuacjach, gdy „zwykłe” prawo propagacji niepewności nie może być stosowane, np. gdy funkcja
y (x) jest nieanalityczna lub silnie nieliniowa.
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Dla liniowej funkcji pomiaru y( x)  a x  b wszystkie trzy omówione wyżej
formalizmy są w pełni równoważne (dają identyczne wyniki). W przypadku
nieliniowej funkcji pomiaru prawo przenoszenia niepewności, czy to z wykorzystaniem pochodnych, czy też metody algebraicznej, jest przybliżeniem wystarczającym w większości wypadków. Można to uzasadnić w szczególności
tym, że nie warto silić się na dokładność w sytuacji, gdy samą wartość niepewności znamy bardzo niedokładnie.
Prawo przenoszenia niepewności z wykorzystaniem pochodnych zasadza się
na zastąpieniu nieliniowej (w ogólności) funkcji przez jej przybliżenie liniowe,
y( x)  y( x0 )   dy dx  x  x0 ( x  x0 ) . Wzór algebraiczny (3) można z kolei rozumieć też jako przybliżenie liniowe, ale zdefiniowane przy pomocy różnic
skończonych. Przy czym symetryczny charakter tego wzoru eliminuje wiodącą
nieliniowość drugiego rzędu. Dlatego wzór (3) jest bardziej dokładny od jeszcze
prostszej formuły
u( y)  y( x  u( x))  y( x) .

(6)

Zbadajmy to numerycznie na przykładzie funkcji y = x3 i przesadnie dużej
wartości niepewności u (x) = 0,1  x (jak na rys. 1) dla x = 1:
a) z wzoru z pochodnymi (2) otrzymujemy u (y) = 0,3,
b) wzór algebraiczny (3) daje wynik u (x) = 0,301,
c) przy użyciu „niesymetrycznego” wzoru (6) uzyskujemy u (x) = 0,331.
Biorąc pod uwagę zasadę, że niepewność zaokrąglamy do  co najwyżej 
dwóch miejsc znaczących, pierwsze dwa wyniki są równoważne (w ramach
przyjętej dokładności).
4. Prawo propagacji niepewności dla sumy i iloczynu zmiennych wejściowych
Najważniejszym przypadkiem szczególnym prawa przenoszenia niepewności
jest sytuacja, gdy funkcja pomiaru ma postać sumy (różnicy) zmiennych wejściowych względnie ich iloczynu (ilorazu). Zagadnienie to jest przedstawione
w prawie każdej akademickiej prezentacji prawa propagacji niepewności,
z wyprowadzeniem wykorzystującym wzór (1).
Wyrażenie (3) bywa traktowane jako wzór wyłącznie do obliczeń numerycznych. Tymczasem umożliwia również wyprowadzenie obydwu wymienionych przypadków szczególnych  bez użycia rachunku różniczkowego. Zacznijmy od przypadku funkcji pomiaru będącej sumą zmiennych wejściowych,
y( x1, x2 )  x1  x2 .

(7)
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Obliczmy udział niepewności dla pierwszej zmiennej:
u1 ( y ) 

[( x1  u( x1 ))  x2 ]  [( x1  u( x1 ))  x2 ]
 u( x1 ) .
2

(8)

Analogicznie, dla drugiej zmiennej u2(y) = u(x2). Obydwa udziały sumujemy
geometrycznie,

u( y ) 

u12 ( x1 )  u22 ( x2 ) .

(9)

Przedstawione wyprowadzenie można zastosować do różnicy zmiennych wejściowych i do liczby zmiennych wejściowych większej niż dwie.
Dla funkcji pomiaru w postaci iloczynu,
y( x1, x2 )  x1  x2 ,

(10)

obliczenie udziału niepewności dla pierwszej zmiennej wygląda następująco:
u1 ( y ) 

[ x1  u( x1 )]  x2  [ x1  u( x1 ))]  x2
 x2 u( x1 ) .
2

(11)

W ten sam sposób obliczamy u2 ( y)  x1 u( x2 ) . Geometryczne sumowanie
udziałów daje

u( y)  [ x2 u( x1 )]2  [ x1 u( x2 )]2 .

(12)

Obliczamy następnie złożoną niepewność względną

u( y )

y

[ x2 u( x1 )]2  [ x1 u( x2 )]2

x1 x2

2

2

 u( x1 )   u( x2 ) 
 x1    x2  .

(13)

Udowodniliśmy, że w przypadku iloczynu wielkości mierzonych bezpośrednio, geometrycznemu sumowaniu podlegają niepewności względne. Analogiczne wyprowadzenie dla ilorazu, tj. funkcji pomiaru f ( x1, x2 )  x1 x2 , jest nieco
1
 1 t ,
trudniejsze, gdyż trzeba dodatkowo wykorzystać przybliżenie
1 t
słuszne dla zmiennej t  u( x2 ) x2 znacznie mniejszej o jedności.
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5. Przykład doświadczalny
Chcemy wyznaczyć gęstości stalowej kulki, wraz z niepewnością pomiaru.
Kulka pochodzi z rozmontowanego łożyska kulkowego.
(i) średnicę kulki d = 12,2 mm zmierzono przy pomocy suwmiarki cyfrowej
o dokładności d = 0,1 mm. Utożsamiamy ją z niepewnością graniczną i zamieniamy na niepewność standardową: u(d )  0,1 3 mm  0,058 mm .
(ii) objętość kulki obliczamy z wzoru:
3,1416  (12,2 mm)3
4

V   r3  d 3 
 951 mm3.
3
6
6

Niepewność wyznaczenia objętości z wzoru (3):

u(V ) 

1
(12,2  0,058)3  (12,2  0,058)3 mm3  14 mm3.
26

Względna niepewność wyznaczenia objętości wynosi (u (V)/V)  100% =
1,5%.
(iii) masę kulki m = 7,48 g wyznaczamy przez jej zważenie przy użyciu
elektronicznej wagi kieszonkowej o dokładności 0,01 g (np. YWG1). Niepewność względna: u(m) / m  [(0,01 3 ) / 7,48] 100%  0,08%.
(iv) gęstość materiału kulki obliczamy z wzoru definicyjnego:

m
V

7,48 g
g
 7,87 3 .
0,951 cm3
cm

Funkcja użyta do wyznaczenia gęstości jest ilorazem, zatem stosuje się do
niej zasada składania niepewności względnych wyrażona wzorem (13). Zatem
u(  )



2



2

 u(V )    u(m)   100%  1,52  0,082 %  1,5%.
 V   m 

Z uzyskanej niepewności względnej obliczyć można niepewność (bezwzględną) pomiaru gęstości jako: u() = (1,5% / 100%) · 7,87 g/cm3 = 0,12 g/cm3.
W pokazanym przykładzie praktycznie cała niepewność pomiaru złożonego
pochodzi od niepewności pomiaru średnicy. Sytuacja, gdy jeden z pomiarów
bezpośrednich, ten mniej dokładny, decyduje o niepewności pomiaru złożonego
jest typowa. Sytuacja, gdy obydwa pomiary wnoszą porównywalne udziały do
niepewności złożonej zdarza się niezbyt często.
Wyznaczona gęstość materiału kulki jest zgodna z literaturowym przedziałem gęstości stali 7,86–7,9 g/cm3 [10].
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Podsumowanie
W artykule omówiono prawo propagacji niepewności wyrażone z wykorzystaniem wyłącznie formalizmu algebraicznego, z przeznaczeniem do nauczania
opracowania wyników pomiaru w szkołach ponadpodstawowych. Znajomość
tego formalizmu poszerza też zrozumienie prawa propagacji niepewności na
poziomie akademickim, gdzie właściwym jest użycie algorytmu wykorzystującego pochodne cząstkowe.
Dziękuję Bernardowi Jancewiczowi, Andrzejowi Majhoferowi i Tadeuszowi
Molendzie za cenne uwagi oraz szczególnie Zofii Gołąb-Meyer za sugestię dodania przykładu pochodzącego z rzeczywistego pomiaru.
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Quo vadis, maturalna beczko
Grzegorz Koczan1, Juliusz Ziomek2
Artykuł złożony 13.02.2018, zaakceptowany do druku 14.03.2018

Wbrew pozorom nie chodzi o rozważania na temat reform edukacyjnych. Celem
artykułu jest odpowiedź na pytanie, czy beczka z zadania maturalnego toczy się
20 m, zgodnie z kluczem i zasadą zachowania energii, czy też 13,33 m zgodnie
z drugą zasadą dynamiki. Analiza tego zaskakującego paradoksu ma formę
gorącej dyskusji autorów odgrywających rolę sceptyka i zwolennika utartych
poglądów fizycznych. Dyskusja jest opatrzona podsumowaniem i wnioskami,
odzwierciedlającymi rzeczywiste poglądy autorów. Zarysowana została także
geneza problemu oraz jego historia, a także pewne nowe koncepcje autorskie.
Zadanie 1. Beczka (12 pkt) (matura rozszerzona z fizyki, maj rok 2008)
Do hurtowni chemicznej przywieziono transport blaszanych beczek z gipsem. W celu wyładowania beczek z samochodu położono pochylnię, tworząc
w ten sposób równię pochyłą. Wysokość, z jakiej beczki staczały się swobodnie
bez poślizgu, wynosiła 100 cm. Beczki były ściśle wypełnione gipsem, który
nie mógł się przemieszczać, i miały kształt walca o średnicy 40 cm. Masa gipsu
wynosiła 100 kg. W obliczeniach przyjmij wartość przyspieszenia ziemskiego
równą 10 m/s2, a beczkę potraktuj jak jednorodny walec. Masę blachy, z której
wykonano beczkę, pomiń. Moment bezwładności walca, obracającego się wokół osi prostopadłej do podstawy walca i przechodzącej przez jej środek, jest
równy I = mr2/2.
Zadanie 1.1 (2 pkt)
Uzupełnij rysunek o pozostałe siły działające na beczkę podczas jej swobodnego staczania. Zapisz ich nazwy.

1
Wydział Technologii Drewna SGGW, Katedra Nauki o Drewnie i Ochrony Drewna, Katedra Fizyki,
gkoczan@fuw.edu.pl
2
CXXII LO im. I. Domeyki w Warszawie, uczestnik olimpiad fizycznych, juliusz.ziomek@gmail.com
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Zadanie 1.2 (2 pkt)
Oblicz wartość siły nacisku beczki na równię podczas staczania, jeżeli kąt
nachylenia pochylni do poziomu wynosi 30°.
Zadanie 1.3 (4 pkt)
Wykaż, że wartość prędkości liniowej beczki po stoczeniu się z pochylni jest
równa 3,65 m/s.
Zadanie 1.4 (2 pkt)
Oblicz, korzystając ze związku pomiędzy energią i pracą, zasięg toczenia się
beczki po poziomej trawiastej powierzchni. Przyjmij, że podczas toczenia
się beczki po trawie działa na nią stała siła oporu o wartości 50 N, a wartość
prędkości liniowej beczki po stoczeniu się z pochylni jest równa 3,65 m/s.
Zadanie 1.5 (2 pkt)
Wykaż, że zmiana zawartości beczki z gipsu na cement (o innej niż gips masie), również ściśle wypełniający beczkę, nie spowoduje zmiany wartości przyspieszenia kątowego, z jakim obraca się beczka wokół osi prostopadłej do podstawy beczki i przechodzącej przez jej środek.
Dyskusja
JULEK: No i znowu się zaczyna szukanie dziury w całym i odkrywanie
Ameryki na nowo. Błąd w kluczu w punkcie 1.5 został rozpoznany bardzo
szybko po maturze i odbił się szerokim echem w mediach [1]. Został on nawet
dawno usunięty z oficjalnej strony CKE, ale można go odnaleźć na stronach
archiwalnych lub w ówczesnych zbiorach z arkuszami maturalnymi. Do dziś na
wielu stronach internetowych można przeczytać rozpracowanie tego błędu
przez prof. Łukasza Turskiego z CFT PAN [2, 3]. Zresztą to nie był błąd
w zadaniu, a jedynie w kluczu. Zatem po co to znowu rozgrzebywać?
GRZEGORZ: Jak zawsze jesteś niepoprawnym optymistą wierzącym w nieomylność egzaminatorów i profesorów. Tak się składa, że według mnie zauważono „drzazgę” w punkcie 1.5, a nikt nie zauważył „belki” w punkcie 1.4.
I bynajmniej nie chodzi mi tutaj tylko o błąd w wyjaśnianiu niekwestionowanej
tezy, jak w 1.5, ale o istotny błąd w rozwiązaniu albo nawet w sformułowaniu
punktu 1.4. Zaś w kwestii 1.5 zgadzam się z prof. Turskim i zdziwiłem się, że
dyrektor CKE Marek Legutko zaprzeczał błędowi w kluczu odwołując się do
najczęstszych rozwiązań uczniów [4]. Dopiero przed chwilą znalazłem, że między innymi ta sprawa przyczyniła się do dymisji tego dyrektora.
JULEK: Uważaj sobie co chcesz o 1.4, ale zarówno z energii potencjalnej
beczki na górze pochylni oraz z całkowitej energii kinetycznej na dole wynika
ten sam zasięg toczenia s:
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mgh 

2

mv 2 1 mr 2  v 
 

 Fop  s
2
2 2  r 

(1)

Dla masy beczki m = 100 kg, przyspieszenia ziemskiego g = 10 m/s2, wysokości h = 1 m, prędkości v = 3,6515 m/s; siły oporu Fop = 50 N wychodzi:

s

mgh 3mv 2

 20m
Fop
4 Fop

(2)

Jest to tak proste rozwiązanie, że nie ma się tutaj do czego przyczepić. Przecież nie będziemy się czepiać 2-centymetrowej niedokładności numerycznej
wyniku (s ≈ 19,98 m) powstającej na skutek zastosowanego przez CKE przybliżenia prędkości tylko do dwóch miejsc po przecinku (v ≈ 3,65 m/s).
GRZEGORZ: Brawo, zrobiłeś to dokładnie tak jak przewiduje klucz. Ja jednak hołduję zasadzie, że zadanie, które nie zostanie rozwiązane dwiema metodami, nie jest zadaniem w pełni rozwiązanym. Wobec tego rozwiążę to zadanie
za pomocą zasady dynamiki ruchu postępowego. Opóźnienie jest tutaj zdeterminowane siłą oporu, co do której naturalnie zakładam, że jest całkowitą siłą
oporu i tym samym siłą wypadkową w ogóle:

a

Fop
m
 0,5 2
m
s

(3)

Z podstawowych wzorów kinematyki można teraz obliczyć czas:

t

v mv

 7,3 s
a Fop

(4)

oraz prawidłowy zasięg toczenia beczki:

z  vt 

at 2 mv 2

 13,33 m
2
2 Fop

(5)

Jak widać zgodnie z prawem ruchu Newtona zasięg jest o 1/3 mniejszy.
JULEK: To rzeczywiście jest bardzo zaskakujące, ale na pewno czegoś nie
uwzględniłeś – np. warunku braku poślizgu. Można jeszcze przecież zastosować drugą zasadę dynamiki ruchu obrotowego. Załóżmy, że siła oporu jest
przyłożona w środku ciężkości beczki (rys. 1) i beczka obraca się względem
chwilowej osi obrotu zlokalizowanej wzdłuż jej kontaktu z podłożem. Wówczas
z prawa ruchu obrotowego możemy obliczyć opóźnienie kątowe:



Fop  r
2F
rad
 op  0,833 2
2
3mr
mr / 2  mr
s
2

(6)
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Analogicznie do (4) obliczamy czas hamowania dla początkowej prędkości
kątowej ω = v/r:



 3mv

 10,95 s
 2 Fop

(7)

Czas determinuje kąt obrotu:

   

 2
2



3mv 2
 50 rad
4Fop  r

(8)

Na tej podstawie zasięg toczenia wynosi s = α r = 20 m i jest zgodny z pierwotnym rozwiązaniem (2). Zatem przykro mi, ale już dwa rozwiązania przemawiają za wynikiem z klucza.
GRZEGORZ: Przyznaję, że zacięcie bronisz ustalonej odgórnie tezy i dobrze ci to wychodzi. Ale coś mi się tutaj nie zgadza. Jeżeli bowiem będziemy
analizować ruch obrotowy względem osi przechodzącej przez środek ciężkości
to musimy wprowadzić siłę tarcia statycznego T0, która będzie hamowała ruch
obrotowy. Siła ta powinna być przyłożona typowo w miejscu kontaktu
z podłożem, ale skierowana w kierunku ruchu beczki (rys. 1). Jej wartość możemy obliczyć na podstawie drugiej zasady dynamiki ruchu obrotowego względem środka oraz równania (6):



T0  r
mr 2 / 2

1
 T0  Fop  16,67 N
3

(9)

Ta siła tarcia umniejsza siłę oporu o 1/3, więc efektywna siła oporu wynosi
tutaj w rzeczywistości 33,33 N, a nie 50 N.

Rys. 1. Pierwszy wariant układu sił działających na beczkę, który prowadzi do wyniku 20 m.
W wariancie tym wypadkowa siła oporu i tarcia jest mniejsza od Fop = 50 N i wynosi 33,33 N
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JULEK: Zgadza się, właśnie znalazłeś brakujący element układanki, który
uzgadnia rozwiązanie energetyczne (1)–(2) i dynamiczno-obrotowe (6)–(8)
z Twoim rozwiązaniem dynamiczno-postępowym typu (3)–(5), ale zmodyfikowanym o dodatkową siłę T0. Jest to siła tarcia statycznego, która nie wykonuje
pracy z powodu braku poślizgu, więc nie powinna być włączana do siły oporu
ruchu, tym bardziej, że ma ona przeciwny zwrot. Zatem sam zasiałeś wątpliwości i sam doprowadziłeś do rozwiązania paradoksu.
GRZEGORZ: Nie, nic nie jest jeszcze rozwiązane, a tylko rozgrzebane w ten
sposób, że pozornie i przypadkowo wygląda to tak, jakbyś miał rację wraz
z CKE. Powiedz mi, jakim cudem podłoże (murawa) może działać poziomą siłą
przyłożoną bezpośrednio do środka masy? To nie może być poprawny model
rozważanej sytuacji fizycznej! Problem trzeba opisać bardziej profesjonalnie
i technicznie za pomocą momentu siły reakcji sprężystej podłoża3.
JULEK: Tonący brzytwy się chwyta. Zadanie maturalne to nie jest poziom
akademicki. Natomiast, jeśli da się do zadania podejść jeszcze ogólniej, to nie
będę protestował. Dopiero teraz zainteresowałeś mnie problemem, bo przypomniałem sobie, że dwa lata temu na olimpiadzie było zadanie z tarciem tocznym [5]. Pytanie tylko, czy tę metodykę, o której wspomniałeś, da się zaimplementować do tego zadania, które przecież nie było pod nią układane?
GRZEGORZ: Szczęśliwie wygląda na to, że się da. Poza tym to nie musi
być wcale poziom akademicki czy olimpijski – pierwszy raz widziałem takie
podejście w podręczniku do mechaniki kuzyna, który chodził do technikum.
Idea tarcia tocznego polega na przesunięciu punktu przyłożenia siły sprężystej
reakcji podłoża S o odległość f w kierunku ruchu (rys. 2). W zadaniu nie znamy
współczynnika f, ale jego wartość da się obliczyć z siły oporu. Wówczas naturalne jest utożsamić tę siłę oporu z siłą tarcia statycznego przyłożoną do miejsca
kontaktu beczki z podłożem (rys. 2).
JULEK: Rozumiem, brzmi rozsądnie. Sądzę, że warunek braku poślizgu
(a = ε r) wraz z prawami ruchu postępowego i obrotowego umożliwia obliczenie współczynnika tarcia tocznego:

Fop
mg  f

r 
m mr 2 / 2  mr 2

3

f 

3Fop
r  0,015 m
2mg

(10)

Tak określaną siłę traktujemy z definicji jako prostopadłą do podłoża, zaś pełna siła reakcji
jest wypadkową siły sprężystej reakcji i siły tarcia.
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Rys. 2. Drugi wariant układu sił działających na beczkę zgodny ze standardowym technicznym
opisem tarcia tocznego prowadzi do wyniku zasięgu 13,33 m

GRZEGORZ: Doskonale. Natomiast nie wiem czy zauważyłeś, ale użyte tutaj po lewej stronie przyspieszenie liniowe jest tożsame mojemu przyspieszeniu (3). W związku z tym przyspieszenie kątowe jest tu większe niż w (6) i wynosi 1,25 rad/s2. Chyba nie muszę przekonywać, że oznacza to alternatywne
rozwiązanie 13,33 m w tym wariancie.
JULEK: Owszem, o dziwo to podejście daje rozwiązanie tożsame z tym,
które postulowałeś. Jednak ja bym się nie łudził, że odkryliśmy Amerykę. Według (10) wyszło po twojemu, ale jak zastosujemy encyklopedyczny wzór na
siłę oporu toczenia to wyjdzie inaczej:

Fop 

f'
 mg 
r

f '

Fop
r  0,01 m
mg

(11)

Nietrudno się domyślić, że taki mniejszy współczynnik tarcia daje rozwiązanie 20 m zgodne z kluczem.
GRZEGORZ: Czy ty zawsze musisz być takim malkontentem do samego
końca? Już chciałem zaprotestować: jacy my odkryliśmy Amerykę i w tej samej
chwili zrozumiałem, że rzeczywiście wzory (10) i (11), które wyprowadziłeś
opisują dwie wersje siły oporu toczenia – nazwijmy je dynamiczną i kinetyczną.
Zadanie maturalne dotyczy wersji dynamicznej (10) i użycie formuły (11) jest
tutaj nieuprawnione.
JULEK: Rozumiem, chcesz powiedzieć, że formuła (11) nie jest jednocześnie konsystentna z warunkiem braku poślizgu oraz zasadami dynamiki ruchu
postępowego i obrotowego.
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GRZEGORZ: Tak, formuła (11) jest słuszna dla ruchu jednostajnego, a nie
dla swobodnego zwalniania.
JULEK: Mimo to zastanawiam się, czy zadania nie da się zrobić jeszcze inaczej, bez wprowadzania współczynników f, f ', czy dodatkowej siły tarcia T0.
Być może istnieje jakiś szczególny (choćby abstrakcyjny) punkt przyłożenie
siły oporu, który zapewnia zgodność wszystkich warunków: zasady zachowania
energii, warunku braku poślizgu, zasad dynamiki ruchu postępowego i obrotowego.
GRZEGORZ: Ooo, co to się stało – czyżbyś chciał dorzucić kolejne rozwiązanie i kolejny wynik?
JULEK: Mam nadzieję, że nie doprowadzi to do trzeciej wartości liczbowej,
a jedynie, że to będzie rozstrzygająca metoda.
GRZEGORZ: Bardzo dobrze, bo cokolwiek to będzie, to musi być zgodne
z prawem Newtona w wersji (3). Jeśli wysokość przyłożenia siły oporu przyjąć
jako niewiadomą x (rys. 3), to mamy rzeczywiście trzy niewiadome i trzy podstawowe równania. Wobec tego powinno się dać to rozwiązać.
JULEK: Tak, wystarczy rozwinąć warunek braku poślizgu analogiczne do
(10):

Fop
F x
3
 2 op
r  x  r  0,3 m
m mr / 2  mr 2
2

(12)

Czyli punkt przyłożenia takiej siły oporu znajduje się w środku górnego pionowego promienia beczki (na wysokości 3/4 średnicy).

Rys. 3. W trzecim wariancie siła oporu toczenia beczki przyłożona jest w punkcie zapewniającym
jednoczesne hamowanie ruchu postępowego i obrotowego. Prowadzi to do wyniku 13,33 m
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GRZEGORZ: Świetnie, już teraz widać, że metoda ta daje takie same przyspieszenia liniowe i kątowe jak w metodzie prowadzącej do zasięgu 13,33 m.
JULEK: Tak, wygląda na to, że trzeba przyznać ci rację. Natomiast co zrobimy z uogólnioną zasadą zachowania energii w tej metodzie?
GRZEGORZ: Wbrew pozorom nie jest to takie trudne. Wystarczy zauważyć, że punkt przyłożenia siły oporu ma prędkość 1,5 raza większą niż beczka.
Wobec tego droga we wzorze na pracę będzie półtora razy większa od szukanej
drogi toczenia beczki.
JULEK: Sprytnie. A jak sobie poradzimy z uogólnioną zasadą zachowania
energii w modelu opartym na współczynniku f ?
GRZEGORZ: Paradoksalnie pracy nie wykonuje tutaj siła oporu, która jest
siłą tarcia statycznego, ale przesunięta siła sprężystej reakcji podłoża.
JULEK: Rzeczywiście to całkowicie rozwiązuje problem, ale jednocześnie
jeszcze bardziej oddala nas od sposobu myślenia autora zadania. W wariancie
ze współczynnikiem f praca jest wykonywana tylko w ruchu obrotowym, a nie
postępowym. Ironią losu jest to, że wzór na pracę momentu siły pojawia się
w niektórych zbiorach lub podręcznikach.
GRZEGORZ: I kto to mówi? Zmuszasz mnie do bycia adwokatem diabła
przez chwilę. Na upartego można pracę momentu siły reakcji sprężystej interpretować w kategoriach tarcia ślizgowego – przecież punkty beczki poruszają
się względem punktu (kierunku) przyłożenia tej siły. Zresztą jest to analogiczne
do wariantu z przesunięciem x siły oporu.
JULEK: Gratuluję świetnej interpretacji, ba dwóch świetnych interpretacji.
GRZEGORZ: Ten pochlebczy ton bierze się pewnie stąd, że to Ty naprowadziłeś nas na to drugie rozwiązanie z x. To jest nawet równoważny, ale alternatywny sposób opisu tarcia tocznego.
JULEK: Tak czy siak mówimy ciągle o rozwiązaniach prowadzących do
wyniku 13,33 m, a nie 20 m.
GRZEGORZ: Co prawda, to prawda.
Podsumowanie dyskusji
Mimo całej staranności przygotowania powyższej dyskusji czytelnik mógł
stracić rachubę liczby przedstawionych sposobów rozwiązań. Dla uporządkowania rozróżnijmy pojęcie wariantu (przypadku) zadania od metod rozwiązywania. Bogactwo wariantów bierze się z niezamierzonego przez autora zadania
braku doprecyzowania punktu przyłożenia oraz charakteru siły oporu. W dyskusji zostały przedstawione trzy najbardziej charakterystyczne i autokonsystentne warianty zadania. W pierwszym wariancie (rys. 1) siła oporu jest przyłożona do środka ciężkości, ale towarzyszy jej jeszcze siła tarcia statycznego
przyłożona do styku beczki z podłożem. W wariancie drugim (rys. 2) siła oporu
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jest tożsama z siłą tarcia statycznego przyłożonego do styku beczki z podłożem,
zaś siła reakcji sprężystej podłoża jest przesunięta o współczynnik tarcia tocznego f. W wariancie trzecim (rys. 3) nie ma w ogóle typowego tarcia statycznego, a wysokość przyłożenia siły oporu wynika z równań. Ich rozwiązanie określa tę wysokość na 3/4 średnicy beczki.
Jeśli chodzi o metody rozwiązania, to szczegółowo można wyróżnić cztery
oparte na: uogólnionej zasadzie zachowania energii mechanicznej, drugiej zasadzie dynamiki ruchu postępowego, drugiej zasadzie dynamiki ruchu obrotowego względem punktu styczności z podłożem oraz względem środka ciężkości.
Dodatkowo zakładamy warunek braku poślizgu, który uzgadnia metody ruchu
postępowego z obrotowym. Dla danego wariantu zwykle najwygodniejsza jest
określona metoda lub dwie połączone metody. Wszystkie metody poprawnie
stosowane są niesprzeczne i prowadzą do jednoznacznego wyniku w ramach
wariantu. Natomiast inaczej wygląda sytuacja z wariantami. Tylko wariant
pierwszy prowadzi do rozwiązania 20 m, zgodnego z kluczem odpowiedzi. Ten
wariant nie jest jednak w pełni poprawnym modelem fizycznym dla tarcia tocznego. Po pierwsze trudno sobie wyobrazić, w jaki sposób podłoże oddziałuje na
beczkę siłą przyłożoną w środku masy. Po drugie można dyskutować, czy siła
oporu w tym wariancie wynosi 50 N, czy raczej jej wypadkowa wartość to
33,33 N. Najbardziej poprawny i kompleksowy jest wariant drugi, który jest
zgodny z techniczno-akademickim sposobem opisu tarcia tocznego. Wariant ten
prowadzi do wyniku zasięgu beczki 13,33 m, który jest sprzeczny z kluczem
odpowiedzi. Ten sam wynik potwierdza najprostszy wariant trzeci. Wariant ten
jest w niniejszej pracy autorskim sposobem uproszczonego opisu dynamicznej
siły oporu toczenia4. Termin „opis uproszczony” użyty jest tutaj w sensie
otrzymywania równoważnych wyników.
Ostatecznie zatem można powiedzieć, że rozwiązanie niezgodne z kluczem
odpowiedzi (13,33 m) wygrywa z rozwiązaniem zgodnym z kluczem (20 m)
z wynikiem wariantów 2:1. Warto dodać, że jedyny wariant zgodny z kluczem
może uchodzić za dyskusyjny. Sytuacja taka oznacza niedookreślenie zadania
maturalnego 1.4 albo dopuszczenie istnienia dwóch nierównoważnych wyników tego zadania.
Wnioski dla CKE
W maju 2018 roku minie 10 lat od matury 2008 z zadaniem z beczką. Można
więc mówić o swoistym przedawnieniu. Błąd w punkcie 1.4 pozostał do tej
pory niezauważony i niewyjaśniony w przeciwieństwie do błędu w kluczu
w punkcie 1.5 [3]. Prawdopodobnie też nie zaszkodził on wielu maturzystom,
gdyż błąd był głęboko zakamuflowany, a zadanie wydawało się bardzo proste.
4

Rozróżnienie dynamicznej i kinematycznej siły oporów toczenia autorzy ściśle zdefiniowali
w pracy [6].
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Paradoksalnie poprawniejsze rozwiązanie 13,33 m (niezgodne z kluczem) mogli
uzyskać jedynie mniej pilni uczniowie, którzy w bilansie energii pominęli energię kinetyczną ruchu obrotowego5. Taka sytuacja byłaby raczej splotem ignorancji maturzysty i przypadku uzyskania poprawniejszego wyniku. W gruncie
rzeczy szanse na świadome dostrzeżenie problemu mogli mieć jedynie uczniowie na poziomie olimpijskim. Jednak najlepsi z nich (finaliści i laureaci) byli
zwolnieni z matury.
Historii i archiwum matury zmienić nie można, ale jak pokazuje przykład
zadania 1.5 można zmienić klucz maturalny na stronie CKE. Naszym zdaniem
podobnie należy postąpić z zadaniem 1.4 poprzez dopisanie w kluczu alternatywnego (w istocie poprawniejszego) wariantu rozwiązania 13,33 m. Byłby to
swoisty precedens w naukach ścisłych istnienia dwóch różnych wyników dla
jednego zadania. Jednakże dwuznaczność jest tutaj spowodowana głęboko
ukrytą nieścisłością zadania. Paradoksalnie nie chcemy krytykować CKE za
podniesienie zadania 1.4. Wręcz przeciwnie, podjęcie tego problemu na prostym poziomie maturalnym przyczyniło się do rozwiązania problemu na poziomie akademickim [6]. Pokazuje to, że odkrywanie praw fizyki (dosłownie
i w przenośni) może mieć miejsce już na poziomie szkolnym. Wynika to z potrzeby posługiwania się redukcjonizmem w fizyce, o czym często zapomina się
na poziomie wyższym.
Geneza problemu
Jak to jest możliwe, że błąd w 1.4 nie został przez 10 lat zauważony, mimo
że zadanie 1 było szeroko komentowane w mediach przez prof. Łukasza Turskiego z CFT PAN [2]? Taka sytuacja musi mieć, oczywiście, głębsze podłoże
niż jakiekolwiek zaniedbania pojedynczych ludzi czy ich zespołów. To zaskakujące, ale podłożem tym był brak wyczerpującej teorii tarcia tocznego. Ściśle
mówiąc chodzi o brak pewnych elementów tej teorii. Owocuje to niezrozumieniem tarcia tocznego i w konsekwencji jego wyparciem z dydaktyki fizyki na
poziomie średnim, a nawet akademickim. Zagadnienie jest podejmowane jedynie w technikach oraz na politechnikach, które muszą zajmować się problemami
trybologicznymi. Mimo tego, zadania podobne do 1.4 na zaawansowanym poziomie średnim pojawiały się kilka razy wcześniej. Jedno takie zadanie znajduje
się w zbiorze [7] przygotowanym przez kadrę AGH. Zbiór ten nie jest typowym
zbiorem akademickim i może być użyteczny dla zdolnych uczniów lub olimpijczyków, czy też nauczycieli fizyki. Na XXVII Olimpiadzie Fizycznej w roku
szkolnym 1977/1978 tarcie toczne pojawiło się aż dwa razy. Zadanie [8] na
zawodach stopnia I jest bardziej skomplikowaną wersją zadania 1.5, zaś zadanie
[9] z finału jest bardziej złożoną wersją zadania 1.4. Ponadto prof. Turski wska5

W dyskusji ten raczej nieprzejrzysty sposób rozwiązania nie był omawiany, choć jest on
najszybszym sposobem prowadzącym do wyniku 13,33 m.
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zywał na podobieństwo jednego zadania ze zbioru [10] do zadania 1.5. Wykaz
wszystkich zadań olimpijskich z pogranicza tematycznego 1.4/1.5 i tarcia tocznego można znaleźć w pracy Molendy [11]. Najnowsze z nich to wspomniane
w dyskusji zadanie doświadczalne sprzed dwóch lat [6]. Skupiając się na jego
części teoretycznej należy uznać formalnie, że została ona prawidłowo rozwiązana. Niemniej jednak elementy tego zadania (które się wzajemnie znoszą)
budzą wątpliwości w świetle metodyki przedstawionej w niniejszej pracy6. Wystarczy dodać, że to zadanie olimpijskie jest częściowo przedstawione w duchu
wariantu pierwszego (rys. 1). Jednak wobec występowania tu dodatkowo składowej siły ciężkości, zadanie to jest, być może, tematem na osobną dyskusję.
Mimo występowania zagadnienia tarcia tocznego na olimpiadach, nie zostało one wyczerpane na dość podstawowym poziomie. Chodzi tutaj głównie
o rozróżnienie kinetycznej i dynamicznej siły tarcia tocznego [6]. Bez jawnego
wydzielenia takich dwóch sił, danych nieco innymi wzorami, łatwo dojść do
paradoksów w szczegółowym opisie ruchu z oporami toczenia. Praca Crossa
[12] potwierdza, że ten podział nie był dotychczas explicite rozpoznany i tym
bardziej wyjaśniony. Zadania olimpijskie poprawnie postawione i rozwiązane
były dodatkowo zbyt złożone, aby skonkretyzować ten podział. Dopiero zredukowanie problemu do prostego zadania maturalnego umożliwiło elementarne
jego rozwiązanie w przytaczanej już pracy [6] oraz w niniejszym artykule. Warto dodać, że istota zagadnienia polega na tym, że pracę wykonuje w rzeczywistości nie żadna siła tarcia, a siła reakcji sprężystej podłoża lub ściślej jej moment. Ponadto kluczowy jest też punkt przyłożenia określonych sił.
Rys historyczny o mało znanym prawie Coulomba
Siły tarcia i oporu ruchu w znacznym stopniu przyczyniły się do spowolnienia rozwoju fizyki. To one sprawiły, że zasady dynamiki zostały odkryte dopiero na podstawie obserwacji ciał niebieskich, a nie ciał na Ziemi. Dopiero Newton na podstawie praw Keplera dla planet odkrył zasady mechaniki obowiązujące także wokół nas. Brak zrozumienia istnienia sił tarcia sprawił, że mechanika
grecka z Arystotelesem na czele nie doprowadziła do odkrycia poprawnej
pierwszej zasady dynamiki7. Współcześni fizycy często nieco krzywdząco
przypisują ojcu fizyki Arystotelesowi błędne prawo ruchu, jakoby siła była
proporcjonalna do prędkości ciała. Paradoksalnie inni twierdzą natomiast, że
Arystoteles analizował jednak tarcie.
6
Chodzi o punkt przyłożenia siły oporu tocznego i o stosowanie wzoru na jej wartość dla ruchu jednostajnego, gdy tymczasem ruch jest jednostajnie przyspieszony. Te niefrasobliwości są
niejako kompensowane implicite przez statyczną siłę tarcia. Zaś zgodnie z wariantem drugim
(rys. 2) siła oporu toczenia jest siłą tarcia statycznego wymuszonego momentem siły reakcji
sprężystej.
7
Znacznie lepiej stała natomiast statyka rozwinięta przez Archimedesa.
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W rzeczywistości za pioniera systematycznych badań tarcia uznaje się Leonarda da Vinci. Z jego notatek i rycin wynika, że praktycznie rozpoznał on podstawowe dwa prawa tarcia postępowego. Ten polihistor wiedział również, że
tarcie toczne jest mniejsze od ślizgowego, co sprytnie wykorzystywał w swoich
doświadczeniach [13]. Jednakże prawa tarcia postępowego pierwszy opublikował francuski uczony Amontons w roku 1699 [14], czyli 12 lat po pierwszym
wydaniu Principiów Newtona. Jego prawa nie odnosiły się jednak do tarcia
tocznego, może jedynie oprócz uniwersalnego prawa zależności wprost proporcjonalnej tarcia od siły nacisku. W każdym razie nie jest znane prawo tarcia
Amontonsa, w którym by występował promień ciała toczącego się.
Przechodząc do tarcia tocznego warto zauważyć, że nawet nie wszyscy fizycy znają pojęcie wymiarowego współczynnika tarcia tocznego f o interpretacji
ramienia przesuniętej siły reakcji (sprężystości podłoża lub nacisku). Zaś już
prawie nikt nie wie, że powiązane z nim prawo tarcia tocznego zostało sformułowane przez Coulomba [15]. W źródłach polskojęzycznych nazwę „wzór Coulomba”, pierwszego ze wzorów (11), autorzy znaleźli jedynie w tłumaczeniu
rosyjskiego kursu fizyki [16]. Szkolna encyklopedia fizyki nazywa ogólnikowo
wszystkie wzory tarcia prawami Amontonsa-Coulomba [17]. Profesor Wróblewski w swojej książce [18] zaznacza zaś, że rozprawa Coulomba [15] przyniosła mu nagrodę francuskiej Królewskiej Akademii Nauk i wybór na jej
członka. Jednak szczegółowych informacji o prawie Coulomba dla tarcia tocznego musimy szukać w źródłach zagranicznych [19]. Australijski fizyk i jej
popularyzator Cross w publikacji [20] określenie prawo Coulomba dla tarcia
tocznego umieścił w tytule.
O ile powszechnie znane prawo elektrostatyki Coulomba było wzorowane na
prawie powszechnego ciążenia, to prawo tarcia tocznego jest absolutnie oryginalnym wkładem Coulomba. Tego pionierskiego wkładu w żaden sposób nie
umniejsza późniejsze i alternatywne prawo Dupuita dla oporów toczenia [21],
[6]. Ponadto prace Amontonsa nad tarciem ślizgowym, jakim się też zajmował
Coulomb, nie zawierały prawa o oporach toczenia. Rodzi się zatem refleksja na
temat ciągłości odkryć praw fizyki. W elektrostatyce Coulomb wzorował się na
Newtonie. Newton w grawitacji zaś opierał się na hipotezie Hooke’a [18], którą
dowodził na bazie praw Keplera. Natomiast w kwestii tarcia Coulomb rozwijał
prace Amontonsa, ale odkrył samodzielnie unikalne prawo tarcia tocznego.
Dalej niż Coulomb
Prawo Coulomba w postaci (11) nie wyczerpało zagadnienia jeszcze na bardzo ogólnym i podstawowym poziomie. Otóż wzór (11) jest słuszny dla ruchu
jednostajnego, a przy swobodnym hamowaniu oporami toczenia powinno się
stosować wzór (10). Fakt ten jest w zasadzie implicite znany, co pokazuje np.
rozwiązanie zadania olimpijskiego z 1977 czy nowsza praca Crossa z 2017
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roku, który podnosi ten problem [12]8. Oba wzory na tarcie toczne wynikają
z momentu przesuniętej siły reakcji sprężystej podłoża S:
M f  f  S  f  Fn

(13)

gdzie: Mf – efektywny moment tarcia tocznego, f – współczynnik tarcia tocznego o wymiarze długości, Fn – składowa normalna całkowitej siły dociskającej
ciało do podłoża (w zadaniu 1.4 równa ciężarowi mg). Wzór ten stanowi w powyższym sensie najogólniejszy współczesny opis zagadnienia tarcia tocznego.
Mimo iż przy pewnych dodatkowych założeniach o punkcie przyłożenia siły
tarcia implikuje on wzory (10) i (11), to jednak nie definiuje ich explicite oraz
ich nie interpretuje. Takie definicje i interpretacje zostały podane w pracy [6].
Mają one następującą postać:

f
T 
Fop kin  f 
  r Fn

f

a

(14)

T 
1 f
Fop dyn  f 

Fn

 f  F   1 r

(15)

gdzie: Fop kin – kinematyczna siła oporu tocznego działająca w ruchu jednostajnym, Fop dyn – dynamiczna siła oporu toczenia działająca przy swobodnym
zwalnianiu ciała, α – współczynnik z momentu bezwładności (1/2 dla walca,
2/5 dla kuli). Wzory te w liceum mogą wyglądać groźnie, ale w rzeczywistości
pochodne cząstkowe wyznaczają jedynie współczynniki kierunkowe odpowiednich funkcji liniowych. Pochodne zwyczajne (nie cząstkowe) obecnie są w programie matematyki rozszerzonej. Formuła wzorów (14), (15) została podyktowana analogią matematyczną w definiowaniu dwóch rodzajów ciepła molowego Cp, CV za pomocą entropii jednego mola gazu. Okazuje się zatem, że
niektóre charakterystyki zjawisk, takie jak opór toczenia czy ciepło molowe,
mogą zależeć od sposobu realizacji procesu fizycznego. Dyskusja z niniejszej
pracy rzuciła nowe światło na to zagadnienie. Chodzi o wariant z rys. 3, który
w sposób równoważny opisuje dynamiczną siłę oporu toczenia (15). W tym
wariancie cel jest osiągany nie poprzez przesunięcie siły reakcji sprężystej o f,
ale poprzez podniesienie punktu przyłożenia siły oporu o x (1,5 r dla walca
i 1,4 r dla kuli). Zabieg ten umożliwia przestrzenne odróżnienie siły oporu toczenia od siły zwykłego tarcia, która przyłożona jest do punktu styczności ciała
z podłożem. Fenomen pomysłu opiera się na tym, że odpowiedni punkt przyłożenia siły oporu zapewnia zgodną zmianę ruchu postępowego i obrotowego
przy braku poślizgu. Wariant z rys. 3 można łatwo uogólnić, uwzględniając
8

Praca Crossa opublikowana 19.06.2017 r. nie była jeszcze znana autorom pracy [6] zgłoszonej 31.08.2017 r. Niemniej jednak ta druga praca jest bardziej wyczerpująca, podczas gdy pierwsza tylko sygnalizuje zagadnienie.

FOTON 139, Zima 2017

36

dodatkową siłę napędową F. Wymaga to jednak dołożenia zwykłej statycznej
siły tarcia T0 (rys. 4). W sytuacji, gdy siła napędu podtrzymuje ruch jednostajny
(a = 0) zachodzi relacja:

Fop kin  Fop dyn  T0

(16)

Wzór ten w analogii termodynamicznej odpowiada prawu Mayera (Cp =
CV + Rg). Pełnię analogii zakłóca tutaj jedynie brak uniwersalnej stałej typu
stała gazowa Rg, której miejsce zajmuje siła tarcia statycznego T0.

Rys. 4. Alternatywny, ale równoważny ogólny opis tarcia tocznego polegający na podniesieniu
o x dynamicznej siły tarcia przy braku przesuwania siły reakcji sprężystej o f. Opis ten geometrycznie uplastycznia podział na dynamiczną siłę oporu względem wypadkowej kinetycznej siły
oporu

Omawiany podział tarcia tocznego na kinematyczne i dynamiczne naturalnie
przywołuje podział tarcia postępowego na statyczne i kinematyczne. Pojawia
się więc pytanie, czy istnieje pojęcie statycznej siły tarcia tocznego? Tak, niewątpliwie takie pojęcie ma sens i bynajmniej nie chodzi o T0. Niezależnie od
tego na ile takie pojęcie jest ugruntowane to warto określić je explicite9:

Fop st 

f st
F
r n

lub M f st  f st  Fn

(17)

gdzie: Fop st – siła oporu utrzymująca w spoczynku ciało, które próbuje wprawić
w ruch toczny bez poślizgu zewnętrzna siła przyłożona w środku masy;
9

Pojęcie to można spotkać w kontekście metody pomiaru tarcia tocznego, np. na etapie
wstępnym XXXI OF 1981/1982.
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fst – wymiarowy współczynnik statycznego oporu toczenia (fst > f). Można teraz
uporządkować malejąco rozważane siły oporu toczenia:

Fopmax
st  Fop kin  Fop dyn

(18)

Tę relację można przepisać dla trzech wymiarowych współczynników tarcia
tocznego10:
f st  f kin  f  f dyn 

f

 1

(19)

Gdyby te współczynniki podzielić przez r powstałyby bezwymiarowe
współczynniki tarcia tocznego μst > μkin > μdyn. W tych nierównościach tkwi
nawet pewna logiczna reguła. Otóż im bardziej sytuacja jest statyczna tym siły
oporu mogą być większe. W ten sposób spoczynek jest bardziej statyczny od
ruchu jednostajnego, a ten z kolei od ruchu opóźnionego. To ostatnie stwierdzenie bazuje na traktowaniu ruchu jednostajnego w kategoriach stacjonarnych
(v = const). Oczywiście opisanej reguły nie należy odnosić do oporu powietrza.
Niezależnym od podziału sił tarcia tocznego zagadnieniem jest kwestia, czy
wymiarowy współczynnik tarcia f zależy od promienia r ciała toczącego się.
Według oryginalnego prawa Coulomba jest on stały, a według prawa Dupuita
jest on wprost proporcjonalny do pierwiastka z r.

Rys. 5. Geometryczny model „kocich łbów” tarcia tocznego dla dużych kulek zgodny z prawem
Coulomba, a dla małych – bardziej od niego racjonalny (dla r < f)

10

Warto zauważyć, że w dyskusji zadania maturalnego współczynnik fdyn został obliczony
w (11) jako f '.
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Badania doświadczalne przeprowadzone przez autorów dla kulek (nie walców) doprowadziły do sformułowania modelu „kocich łbów”, który asymptotycznie jest zgodny z prawem Coulomba:

f (r) 

r  
 
r 8 8

(20)

gdzie: ρ – promień nierówności powierzchni (np. kamienia brukowego),
λ – odległość sąsiednich zaokrąglonych nierówności powierzchni (np. kamieni
brukowych). Ideę modelu „kocich łbów” najlepiej ilustruję rys. 5. Warto dodać,
że gdyby „kocie łby” były ostro zakończone, to współczynnik f we wzorze (20)
byłby dwa razy większy, co i tak stanowiłoby połowę jego pozornej statycznej
wartości λ/2. Za pierwszy czynnik 1/2 odpowiada zaokrąglenie „kociego łba”,
a drugi czynnik 1/2 można zinterpretować uśrednianiem po czasie punktu
styczności ciała z nierównością podłoża.
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Fizyka dla dziewcząt
Barbara Blicharska
Instytut Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego UJ

Krakowski cyklotron uruchomiono w 1956 roku i odtąd przystanek autobusowy w podkrakowskich Bronowicach zaczęto potocznie nazywać „przy Atomie” – oczywiście przystanek ten był dla autobusów dalekobieżnych, bo wtedy
komunikacja miejska tak daleko jeszcze nie sięgała. Aby się dostać do Instytutu
Fizyki Jądrowej, który podlegał bezpośrednio Pełnomocnikowi ds. Wykorzystania Energii Jądrowej urzędującemu w randze ministra PRL, potrzebowaliśmy
z ulicy Gołębiej, czyli z budynku Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego prawie godzinę być w drodze – najpierw jechaliśmy
tramwajem do pętli bronowickiej, a potem ponad 2 km piechotą... Tylko naszych dwóch kolegów na roku miało skutery Lambretta, ale na miejsce na drugim siodełku rzadko można było liczyć...
Nasza specjalizacja nazywała się „doświadczalna fizyka jądrowa” i wybieraliśmy ją na IV roku. Był wtedy rok 1964. Studiujących fizykę było nas niemało
– pracowaliśmy w małych grupkach 3-osobowych i na seminaria wygłaszane
w sali wykładowej IFJ musieliśmy przygotować co tydzień fragment obszernego tematu – przykładowo dotyczącego polaryzacji jądrowej spinów 1/2 lub
modelu kroplowego jąder atomowych. Z reguły było tak, że każda grupka składała się dwóch chłopców i jednej dziewczyny, co dobrze odzwierciedlało statystykę, jako że na fizyce wtedy jedną trzecią stanowiły studentki. Wyjątkiem
była tylko jedna grupa składająca się ze starosty roku, notabene księdza Leszka
Balczewskiego, w której składzie były dwie dziewczyny. Takich osobliwych
osób jak Leszek, było kilka na naszym roku. Oprócz wspomnianego jezuity
była jeszcze Danka Ronikier, autentyczna hrabina o znanym nazwisku,
i późniejszy znany polityk, nieżyjący już liberał Mirosław Dzielski, i Jerzy Tarasiewicz – marynarz, który pływał na „Chatce Puchatka” po świecie, o córkach
i synach kilku znanych profesorów UJ nie wspominając...
W IFJ, oprócz seminarium, mieliśmy też i zajęcia praktyczne, to znaczy eksperymentalne, w czasie których, wraz z asystentami i inżynierami elektronikami
dyżurowaliśmy przy pulpicie cyklotronu pełnym kolorowych lampek i przycisków. Tajemnice tych przycisków i lampek kontrolnych ujawniały się nam sukcesywnie w miarę nabywania praktyki... Cyklotron, po uruchomieniu wiązki, często
tygodniami pracował bez przerwy, co można było od razu zauważyć, bo wtedy
przed gmachem tryskała w górę fontanna, pełniąca rolę chłodnicy. W czasie
dziennych dyżurów przychodzili często „zwiedzacze”, delegacje, nawet ważne
rządowe i zagraniczne, które oprowadzał sam „Papa” profesor Henryk Niewodni-
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czański; jego to „dziełem” był Instytut. W czasie dyżurów nocnych było spokojniej i sporo czasu na pogawędki. Wprawdzie obok w pokoikach były kozetki do
leżenia, ale nie wypadało z nich korzystać. Zespół ludzi tam pracujących był
młody, tak jak młoda była wtedy w Polsce fizyka jądrowa.
Odkryta w XX wieku fizyka jądrowa, dzięki której świat zaczął dysponować
ogromną energią zaklętą w jądrach uranu, energią, która albo jako bomba, albo
jako elektrownia jądrowa decydowała o potędze takich mocarstw jak Stany
Zjednoczone czy ZSRR. A w latach zimnej wojny to się tak bardzo liczyło.
I w tym świecie, który dopiero co ostygał po pożarach strasznej II wojny
światowej, dziewczęta, takie jak my, studiowały fizykę jądrową... Dlaczego
wybrałyśmy te niełatwe studia? Może dlatego, by choć trochę poznać tę mocarną wiedzę tajemną? Studia fizyki otwierały furtkę do tajemniczego ogrodu wiedzy o atomach, jądrach atomowych, fizyce kwantowej... W szkole o tym rozmawiali tylko najmądrzejsi chłopcy w klasie. Nie chciałyśmy być gorsze. Ale
jak to zwykle bywa, nic nie było za darmo i aby zacząć wybrane przez nas studia fizyki, trzeba było pokonać wysokie bariery egzaminów wstępnych
i pierwszego roku studiów. Każde niezaliczone zajęcia groziły nie tylko utratą
stypendium, akademika i innych przywilejów studenckich, ale i rozpoczynaniem studiów od początku. Sporo osób pożegnało fizykę już po pierwszym semestrze, sporo go przebrnęło ledwo, ledwo, by potem zaraz repetować drugi
rok. A do czwartego roku, do momentu, gdy dokonywaliśmy wyboru specjalizacji, dochodzili tylko ci, którzy przebrnęli przez geometrię analityczną, algebrę
i analizę matematyczną, mechanikę teoretyczną i kwantową, i przez liczne laboratoria. My dziewczęta dawałyśmy sobie wtedy radę bez taryfy ulgowej – mimo
że według najnowszych badań wiadomo, że mózg też ma płeć i ponoć damska
jego odmiana nie nadaje się do myślenia abstrakcyjnego. A gdy w czasie któregoś z cyklotronowych dyżurów zdarzyło się, że którejś z nas przypadło mieć go
razem z legendarnym inżynierem Grzesiem Zapalskim, to musiała wysłuchać
jego aforyzmu na swój temat: „Bo, proszę pani, na świecie są trzy rodzaje płci:
mężczyźni, kobiety i fizyczki” mawiał, zerkając na ubawionych tym stwierdzeniem naszych kolegów fizyków. Ale mimo to większość tych młodych fizyków
i tak żeniła się później z tą trzecią płcią, bo jakaż inna dziewczyna byłaby
w stanie zrozumieć ich noce w instytucie spędzone przy pomiarach przekroju
czynnego deuteronów rozpraszanych na jądrach litu...
A jakie były te fizyczki? Wracamy do pytania: dlaczego jako przedmiot studiów wybrały taki, który wymagał ostrej dyscypliny logicznej, wyobraźni
i pracowitości? W naszej polskiej historii mieliśmy przecież wielką uczoną
i dwukrotną noblistkę Marię Skłodowską-Curie, ale myślę, że to nie jej przykład był dla wielu z nas najważniejszy. Paryż, Sorbona to nie wchodziło w naszym przypadku w rachubę, bo wtedy nikt z nas studentów tam, za żelazną kurtynę, wyjechać nie mógł. Zatem wybór studiów determinowało coś innego.
Z niemałą odwagą można było się czasem przyznać, że to dlatego, iż podobała
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nam się w szkole i fizyka, i matematyka, i chemia, a rozwiązywanie zadań
z fizyki było o niebo ciekawsze niż czytanie lektur obowiązkowych. Czasem też
dochodziła do tego satysfakcja, że nie musimy trudnego zadania domowego
odpisywać od najlepszego ucznia w klasie, tego zarozumiałego kolegi-prymusa,
bo obliczyłyśmy same wszystko i w tej dziedzinie nie jesteśmy od niego gorsze.
Ambicje czy Zosia-samosia? Na studiach, na początku, zderzenie szkolnego
pamięciowego uczenia się z logiką ścisłego twierdzenia matematycznego było
dość zaskakujące, a np. zapis praw fizycznych w postaci równania różniczkowego wydawał się skomplikowany. Ale powoli się oswajałyśmy i na ostatnich
latach studiów było przyjemnie słuchać wykładów z fizyki kwantów i z fizyki
jądrowej w pełni rozumiejąc je, krok po kroku. Mieliśmy dobrych wykładowców, zadziwiające, że w dobie bez Internetu i w czasach stalinowskich braku
kontaktów zza żelaznej kurtyny, tak nowoczesna fizyka była przez nich nam
przekazywana! Dostrzegałyśmy jak wiedza teoretyczna staje się kluczem do
zrozumienia eksperymentów naukowych, a także otwiera możliwości praktycznych zastosowań.
Na ostatnim roku studiów prace magisterskie rozproszyły nas po laboratoriach UJ oraz AGH i ściśle z nimi współpracującym IFJ. Zaskoczone wtedy
byłyśmy tym, że mamy możliwość tak częstych i bezpośrednich kontaktów
z profesorami, których znałyśmy do tej pory tylko „oficjalnie”, z wykładów
i egzaminów. Powszechną była dobra i miła atmosfera współpracy między profesorami, asystentami i technicznym personelem laboratoriów. I my magistranci
wchodziliśmy też do tych zespołów. Świętowaliśmy razem obrony prac magisterskich i doktorskich, imieniny, powroty ze staży i konferencji zagranicznych.
A jak po dyplomie w 1965 roku potoczyły się losy moich koleżanek fizyczek?
Sporo z nas zostało na uczelniach, których kadry w latach 60. XX wieku odradzały się jeszcze po wojennych stratach. Powstawały też nowe uczelnie wyższe i instytuty PAN, gdzie potrzebowano fizyków. W tym czasie nie było studiów doktoranckich takich jak dziś, jako asystentki prowadząc zajęcia ze studentami równolegle publikowałyśmy prace naukowe i przygotowywałyśmy
doktoraty. Mimo, że był to czas zawierania małżeństw, rodzenia przez nas dzieci i urządzania mieszkań, a także czas „rozkwitu” systemu komunistycznego,
obciążający nas koniecznością zakupów z długimi kolejkami i mnóstwem sprawozdań, dość dużo pań obroniło prace doktorskie. Niestety, z tej grupy niewiele
doszło dalej, do następnego etapu kariery, czyli do habilitacji. Najwyższy, profesorski tytuł mają tylko trzy. Może wraz z pracą na dwa etaty: i w domu, i na
uczelni, zgasły nasze ambicje, a może to bariera zmaskulinizowanego środowiska fizyków nie dawała się pokonać? My fizyczki nie angażowałyśmy się politycznie, bo awans w naukach ścisłych opierał się na obiektywnych osiągnięciach, jakimi są publikacje naukowe, a nie na niewymiernych dokonaniach
w pracy partyjnej.
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Praca naukowa, szczególnie z zakresu fizyki jądrowej, wymagała ciągłej aktualizacji wiedzy, co nie było możliwe bez kontaktów międzynarodowych
i wyjazdów na staże po doktoratach do ośrodków, takich jak Zjednoczony Instytut Badań Jądrowych w Dubnej pod Moskwą, europejski CERN w Szwajcarii czy uczelnie amerykańskie. Dla fizyków otrzymanie paszportu i wiz na wyjazd naukowy nie stanowiło trudności, choć i tu były wyjątki. Myślę, że czas po
zakończeniu wojny wybuchami bomb jądrowych w Hiroszimie i Nagasaki,
czyli lata pięćdziesiąte i sześćdziesiąte, to był bardzo dobry okres dla fizyki
jądrowej na świecie. Wtedy każdy rząd, a szczególnie taki jak w Polsce – reżim
komunistyczny, chciał mieć zaplecze fizyków, którzy w razie potrzeby wyprodukują mu „coś wybuchowego”. Dlatego dość łatwo pozwalano na wyjazdy
zagraniczne na zachód, bo fizycy przywozili stamtąd najnowsze zdobycze wiedzy. Tym bardziej, że polski rząd niewiele to kosztowało – bilety kolejowe były
tanie, a my, naukowcy, byliśmy z reguły sponsorowani przez stypendia lub
przez granty zachodnie Wyjeżdżałyśmy więc na stypendia „postdoc” – w latach
70. głównie do Niemiec Zachodnich (bo to było niedaleko i dużo było dostępnych stypendiów – Maxa Plancka, Aleksandra von Humboldta, DAAD), do
Wielkiej Brytanii, Francji, Szwajcarii. To nie było dla nas kobiet proste, bo
w Polsce zostawały dzieci i mąż, dodzwonić się do domu było bardzo trudno,
ale z pomocą naszych rodzin jakoś wytrzymywałyśmy te rozstania. Dłuższe
pobyty w dobrze wyposażonych i bogatych laboratoriach, uczestnictwo w międzynarodowych konferencjach naukowych dawało nam poczucie przynależności do elit społecznych. Po powrocie do kraju demonstrowało się to pośrednio
przez eleganckie ubrania, niedostępne w polskich sklepach, przez markę samochodu stojącego przed domem lub elektroniczną zabawkę i czekoladę przywiezioną dla dzieci... Dla wielu z nas pobyt na stażu zagranicznym, mimo mieszkania tam w najtańszym pokoju w skromnym hoteliku i oszczędnego żywienia
się w stołówkach studenckich, był spełnieniem marzeń o dalekich podróżach.
Do tego dochodziła satysfakcja osobista, że to ja sama, swoją pracowitością
doszłam do tego, że właśnie wracam z międzynarodowej konferencji z udziałem
noblistów, która odbyła się przykładowo w Pretorii, stolicy Republiki Południowej Afryki. I że to nie był wyjazd jednorazowy, bo na innej konferencji
byłam w Kyoto, w Honolulu i na Florydzie.
Kilka koleżanek, przeważnie wraz ze swymi mężami – fizykami zdecydowała się na krok drastyczny – pozostać na stałe za granicą, licząc na to, że znajdą
tam dobre miejsce do realizacji swoich naukowych pomysłów. Nie zawsze się
to udało. Ale świat się zmienia i z czasem te ekskluzywne dobre czasy dla fizyków minęły. Wraz z nimi zanikła jakby elitarność tego zawodu. Coraz mniej
młodych ludzi decyduje się na te trudne studia, po których można wprawdzie,
po zrobieniu doktoratu, pozostać na uczelni, ale zarabia się wtedy niewiele
i boryka z ciągłym brakiem funduszy na badania. W Polsce finanse na naukę,
a te są koniecznie potrzebne, szczególnie w dziedzinie nowoczesnej fizyki, cią-
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gle maleją. Niewiele można dokonać w laboratorium bez porządnego grantu,
zatwierdzanego do finansowania metodą kapturową, czyli bez odwołania, przez
klikę dawnego Komitetu Badań Naukowych. Słabe finanse to także niski status
społeczny. Do tego dochodzi brak wiedzy przeciętnych ludzi o dokonaniach
nauki w dziedzinie fizyki. Chociażby wtedy, gdy pacjent przyjmuje, jako zupełnie naturalne skierowanie od lekarza na rezonans magnetyczny lub na badania
wykonywane najnowocześniejszym tomografem. I ten pacjent (a czasem i lekarz) nie mają pojęcia (i najczęściej nawet nie chcą wiedzieć), na czym polega
zasada działania takiego tomografu jako metody diagnostycznej. Bo to są rewelacje fizyki ostatnich lat – obrazowanie i jego zastosowania medyczne.
Oczywiste, że dla fizyków istnieją nadal szanse na wyjazdy zagraniczne.
Paszport leży w szafie i jak tylko znajdzie się oferta – można wyjechać i swobodnie zabrać ze sobą, bez pytania o jakiekolwiek zezwolenie, całą swoją rodzinę – to jest ta istotna różnica względem okresu Polski Ludowej, tyle tylko, że
inna jest relacja między walutami. I dlatego wraca się z tych wyjazdów tylko
bogatym w wiedzę, bo finansowo – tak sobie. Oprócz finansów i zdobytego
doświadczenia ważny jest też w pracy naukowej zespół ludzi, do którego się
jedzie. A o zapaleńców-ideowców na całym świecie coraz trudniej.
Natura kobiety bardziej zwraca się ku praktyce niż abstrakcji. Niemożność
samorealizacji w pracy naukowej prowadzi wiele z nas do innego wniosku:
może zdobytą wiedzą i doświadczeniem życiowym wpłynąć mogłybyśmy na
polepszenie edukacji młodych ludzi – jak to bywa, często to są nasze własne
dzieci – tych ludzi z diamentami uzdolnień. Promujmy ich osiągnięcia, nagradzajmy w konkursach, ale najpierw ich nauczmy. Posiadaną wiedzę zapisać
można w podręczniku i w książce naukowej, opublikować na łamach czasopisma lub przedstawić jako wystawa interaktywna. I dlatego często panie fizyczki
angażują się w wydawnictwa, festiwale nauki albo zwyczajnie uczą w szkołach.
Myślę, że nie jest to wtedy lekcja taka od dzwonka do dzwonka, bo liczy się ten
czas bezpośredniej pogawędki z uczniami, choćby o prawie Bernoulliego...
A na koniec już konkretnie – jak szczegółowo potoczyły się losy moich koleżanek – fizyczek? Dwie Danki są profesorami na uczelniach technicznych
i mogły pracować na tym stanowisku aż do 70. roku życia. Zosia jest naczelnym
redaktorem czasopisma dla nauczycieli fizyki, a Barbara przez lata prowadziła
oficynę wydającą książki dydaktyczne. Janka i Helena powróciły do swych
miejscowości rodzinnych i poświęciły się pracy nauczycielskiej. Wychowały
kilka pokoleń licealistów, przywożąc często tych najzdolniejszych na wykłady
uniwersyteckie UJ i olimpiady. Helena ma dwóch własnych bardzo zdolnych
synów, którzy są już po doktoratach z informatyki i pną się szybko po szczeblach kariery uniwersyteckiej. Halina i Wanda wyszły za mąż za znanych profesorów i były ich „podporą” w karierze, i w życiu. Same, po doktoratach przepracowały na uczelniach wiele lat jako „nauczyciele akademiccy”, adiunkci.
Adiunktem była również Ala, która teraz jeszcze, będąc na wcześniejszej eme-
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ryturze, uczy w szkole prywatnej. Ewa i Basia wraz z mężami wyjechały do
Ameryki. Ewa ma w Stanach Zjednoczonych firmę produkująca aparaturę medyczną, a Basia pracuje na Uniwersytecie na wyspie Viktoria w Kanadzie. Za
granicą jest też Danka – hrabina i Halina – góralka z Zakopanego, tam też pracują na uczelniach, ale ich wyjazd był rezultatem zawirowań rodzinnych i nieudanych małżeństw. Porównując losy koleżanek z losami kolegów, których
wśród byłych panów profesorów jest dużo więcej, właściwie wszyscy, którzy
zostali na uczelniach otrzymali w Belwederze ten tytuł. Kilku wyemigrowało
i aż pięciu z nich uzyskało pełne obywatelstwo amerykańskie. Z okazji jubileuszy, a czasem okazjonalnych wizyt tych naszych zagranicznych kolegów, umawiamy się na spotkanie w jakiejś dobrej krakowskiej restauracji – każdy płaci
za siebie, a osobna, specjalnie dla nas zarezerwowana sala, oddziela nas od
teraźniejszości. Ciekawe, że po wielu latach na te spotkania przychodzi nas
dość dużo, w grupie ponad 30 osób zawsze więcej jest dawnych „dziewcząt”,
przynoszą stare zdjęcia i nowe aparaty fotograficzne. Jest to dla nas, starszych
już pań, okazja do tego, aby odwiedzić fryzjera, kupić elegancki kostium,
wsiąść w danym dniu w pociąg czy tramwaj i oderwać się od swojego codziennego życia. Na takie spotkanie niektórzy przychodzą dużo wcześniej, inni
z ponad godzinnym spóźnieniem. I to chyba nie jest przypadek „losowy”,
a jakaś osobista polityka. Na wstępie wszyscy opowiadają o sobie, głównie
o dzieciach i wnukach. Fizyka, kariera naukowa, jakoś nie jest tym zasadniczym tematem do rozmów przy kotlecie. Tak mijają dwie-trzy godziny: pogadaliśmy, a żegnając się wymieniamy aktualne adresy i telefony. Przez chwilę nic
się nie dzieje. Ale za jakiś czas, miesiąc, rok po takim spotkaniu dzwoni mój
telefon, tym razem z konkretną prośbą i propozycją spotkania w mniejszym, bo
dwu- lub trzyosobowym gronie. Na konkretne spotkanie z dyskusją o tajemniczych ciągach Millera i jego interpretacji astronomicznej albo filozoficznych
aspektach równań Maxwella lub transformacji Lorentza... Słyszę wtedy słowa:
„bo wiesz, jakoś nie mogę sobie tego poukładać w głowie, a jak podyskutuję
z wami to robi się to jasne”. Czyli, że ta fizyka tkwi w nas głęboko jako część
naszych przemyśleń.
I siedzimy wtedy, z kieliszkiem wina, nad tymi wzorami do późnej nocy, zapisując je na luźnych kartkach. A moje wnuki dziwią się, że babcia, oprócz
gotowania obiadu i sprzątania domu, potrafi obliczyć krytyczną masę uranu
potrzebną do skonstruowania bomby.
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„Astronarium” laureatem konkursu
Popularyzator Nauki 2017

Redakcja popularnonaukowego programu telewizyjnego „Astronarium”
została laureatem prestiżowego konkursu „Popularyzator Nauki 2017”
w kategorii „Media”. Konkurs prowadzony jest przez Polską Agencję Prasową oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
15 stycznia 2018 r. podczas uroczystej gali w Centrum Nauki Kopernik
w Warszawie ogłoszono laureatów konkursu Popularyzator Nauki 2017.
W kategorii „Media” zwycięzcą został cykl programów telewizyjnych pt.
„Astronarium”, którego koproducentem jest Polskie Towarzystwo Astronomiczne (PTA).
Założeniem programu jest pokazywanie najnowszego stanu wiedzy
o Wszechświecie. Zgodnie z hasłem programu „opowiadamy o tajemnicach
Wszechświata i naukowcach, którzy je badają”, o astronomii i badaniach kosmosu opowiadają w „Astronarium” zawodowi astronomowie, na co dzień zajmujący się przedstawianą w danym odcinku tematyką. Kamery programu odwiedzają różne ośrodki badawcze w całej Polsce, a także Polaków pracujących
za granicą przy wielkich międzynarodowych projektach naukowych. Na studio
programu zaadaptowane zostało wnętrze kopuły największego teleskopu optycznego na terenie Polski w Centrum Astronomii UMK w Toruniu.
Nagrania do pierwszego sezonu „Astronarium”, obejmującego 8 odcinków,
rozpoczęły się w 2014 roku. Ogólnopolska premiera telewizyjna pierwszego
odcinka odbyła się 2 marca 2015 r. na antenie TVP 3 (wtedy o nazwie TVP
Regionalna). Później w latach 2015 i 2016 powstały dwa kolejne sezony po
13 odcinków. Obecnie emitowana jest kolejna seria odcinków. Do tej pory powstało ich 51, a do końca 2018 r. popularnonaukowa seria „Astronarium” będzie mieć łącznie 74 odcinki.
Aktualnie program jest emitowany w TVP 3 w soboty i środy oraz w TVP
Polonia w środy. W jesiennej ramówce w 2016 r. był także obecny na antenie
TVP 1. Jest również często powtarzany przez różne regionalne kanały Telewizji
Polskiej. Skumulowany zasięg emisji „Astronarium” na antenach Telewizji
Polskiej dla wielu z odcinków przekracza milion widzów.
Dodatkowo „Astronarium” można oglądać w internetowym serwisie YouTube (www.youtube.com/AstronariumPL), gdzie po premierach telewizyjnych
zamieszczane są kolejne odcinki. Liczba subskrybentów youtubowego kanału

FOTON 139, Zima 2017

47

„Astronarium” zbliża się do 30 tysięcy osób, a łączna liczba wyświetleń przekroczyła w styczniu 2018 r. dwa miliony.
Autorami scenariusza programu są Bogumił Radajewski – politolog i dziennikarz telewizyjny, dr hab. Maciej Mikołajewski, prof. UMK – astronom pracujący w Centrum Astronomii UMK w Toruniu oraz dr Krzysztof Czart – astronom, redaktor czasopisma i portalu „Urania – Postępy Astronomii”. Za kierownictwo produkcji odpowiada Iwona Guz z TVP Bydgoszcz, a za montaż
Tomasz Stelmach, który dodatkowo razem z Adamem Rubaszewskim realizuje
zdjęcia.
„Dla mnie ta nagroda to przede wszystkim dowód na to, że spotkanie świata
nauki i świata mediów jest możliwe. A wcale nie jest to takie proste. Nauka
wymaga precyzji i dbałości o szczegóły. W mediach wszystko ma być zaś łatwe
i maksymalnie przystępne. Pogodzić te dwa punkty widzenia to czasem jak
połączyć ogień z wodą. Trzeba mówić o nauce w sposób atrakcyjny, ale jednocześnie dokładny. Upraszczać, ale nie trywializować. Wierzę, że tytuł Popularyzator Nauki świadczy o tym, że nam udało się znaleźć na to sposób” komentuje Bogumił Radajewski.
„Jako astronom, większość życia sam obserwowałem i badałem gwiazdy.
Lecz „Astronarium” to nie tylko okazja popularyzacji tej nauki, ale przede
wszystkim możliwość pokazania osiągnięć i odkryć innych polskich astronomów. Są wśród nich moi Mistrzowie, Koledzy i Uczniowie. Wszyscy to na ogół
skromni, zatopieni w swojej pracy badacze. Nie ukrywam, że filmowaniu ich
twarzy i pasji dla milionowej publiczności, często towarzyszy wzruszenie. Nie
mniejsze niż to, kiedy sam znajdowałem jakąś prawdę o kosmosie” mówi
dr hab. Maciej Mikołajewski, prof. UMK.
„Popularyzacja nauki na antenie telewizyjnej jest bardzo istotna, gdyż pomimo intensywnego rozwoju mediów elektronicznych, telewizja nadal ma olbrzymią siłę przekazywania informacji społeczeństwu. Czasami potrafi to przynieść dość zaskakujące efekty – niedawno ogłoszono odkrycie pozasłonecznego
układu planetarnego zawierającego aż pięć planet, przy którym kluczowy okazał się udział tysięcy ochotników, zachęconych w trakcie specjalnej audycji
australijskiej wersji programu telewizyjnego o astronomii pt. Stargazing Live”
dodaje dr Krzysztof Czart.
Konkurs Popularyzator Nauki jest prowadzony od 2005 roku. Jest najstarszym i najbardziej prestiżowym w Polsce konkursem, w którym nagradzani są
naukowcy, ludzie mediów, instytucje oraz inne osoby zajmujący się upowszechnianiem nauki w społeczeństwie. W tegorocznej 13. edycji zgłoszono
62 kandydatów, z których jury nominowało 23 do etapu finałowego, w którym
wyłoniono laureatów w kategoriach: Naukowiec, Instytucja, Media, Animator
oraz Zespół.
Producentami programu „Astronarium” są wspólnie Polskie Towarzystwo
Astronomiczne (PTA) oraz Telewizja Polska (TVP). Zdjęcia realizuje zespół
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z TVP Bydgoszcz. Dofinansowanie produkcji zapewnia Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW). Z kolei partnerem programu jest czasopismo i portal „Urania – Postępy Astronomii” (www.urania.edu.pl).
Oficjalna witryna internetowa „Astronarium” – www.astronarium.pl.
Więcej informacji: Witryna Astronarium – http://www.astronarium.pl
Astronarium na YouTube: https://www.youtube.com/AstronariumPL
Astronarium na Facebooku: https://www.facebook.com/AstronariumTVP
Polskie Towarzystwo Astronomiczne: https://www.pta.edu.pl
Wyniki konkursu Popularyzator Nauki 2017:
http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C27909%2Crozstrzygnietokonkurs-pap-i-mnisw-dla-popularyzatorow-nauki.html
Materiał wideo z gali Popularyzator Nauki 2017:
http://bydgoszcz.tvp.pl/35616903/wyroznienia-za-popularyzacje-wiedzy-wsr
Kontakt dla mediów: info@pta.edu.pl
Kontakt do redakcji „Astronarium”: redakcja@astronarium.pl

Czołówka programu telewizyjnego „Astronarium”

Bogumił Radajewski – prowadzący program – w studio programu telewizyjnego „Astronarium”
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