Stulecie niepodległości Polski
Wkład fizyków polskich w badania promieni kosmicznych
Wyrazem uznania osiągnieć fizyków polskich było przyznanie Polsce w 1947
roku organizacji Międzynarodowej Konferencji Promieni Kosmicznych IUPAP
(Międzynarodowej Unii Fizyki Czystej i Stosowanej). Konferencja zorganizowana w Krakowie przez profesora Jana Weyssenhoffa zgromadziła najwybitniejszych światowych uczonych, w tym wielu noblistów.
Na fotografii poniżej uczestnicy konferencji na dziedzińcu Collegium Maius
Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Profesor Pierre Auger, odkrywca wielkich pęków
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Historia fizyki
– ciekawa i pouczająca

W oddawanym Państwu zeszycie proponujemy tematykę dotyczącą czarnych
dziur. Ale bez obaw, nie wprawi ona w czarny humor, wręcz przeciwnie, dużo
historii fizyki powinno wręcz nastroje poprawić. Wpisując się w bieżącą atmosferę dotyczącą obchodów stulecia niepodległości przypominamy osiągnięcia
polskich „kosmików”, jak wtedy ich określano, którzy budowali i budują markę
polskiej fizyki. Współcześnie niemały udział w tym mają kobiety!
Do odleglejszej historii, fascynujących czasów rozwoju fizyki sięga artykuł,
którego bohaterem jest Pierre Simon Laplace. Ten niezwykle utalentowany
i płodny uczony jest również autorem rozważań na temat determinizmu i losowości, co nawiązuje do współczesnych badań procesów losowych i długoczasowych korelacji, o czym mowa w artykule o intrygującym tytule Efekt Józefa.
Sprawdzić Einsteina to artykuł par excellence historyczny, ale o czasach
nam bliższych. Artykuł o wyprowadzeniu promieniowania Hawkinga (cz. 1) to
pewna propozycja dydaktyczna, zawierająca również element historyczny, bowiem odwołuje się do wyprowadzeń rodem z klasycznej fizyki newtonowskiej.
Lektura artykułu uświadamia, że nauczanie fizyki współczesnej (nie chodzi
o opowiadanie o fizyce) nie jest proste, i wymaga od uczących się sporo wysiłku, a od uczących – wyboru odpowiedniej strategii. Sugestia zatem taka, by nie
obawiać się dawania uczniom trudnych tematów i zadań.
Na zakończenie zachęcamy do zapoznania się z artykułem studenta Gra
EGZAMIN, który ilustruje zainteresowania młodych ludzi dotyczące nieoczywistych dla laików obszarów nauki. Życzymy miłej lektury.
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Wyprowadzanie promieniowania Hawkinga
Część I. Grawitacja i termodynamika
czarnych dziur
Grzegorz Koczan1
Wydział Technologii Drewna SGGW,
Katedra Nauki o Drewnie i Ochrony Drewna, Katedra Fizyki
Sądzę, że to ważne, by naukowcy wyjaśniali, na czym polega ich praca.
Stephen Hawking

Na okoliczność śmierci wielkiego astrofizyka autor postanowił w sposób elementarny wyprowadzić entropię i temperaturę czarnych dziur bez stosowania
kwantowej teorii pola, teorii strun i cząstek o ujemnej energii, a nawet bez liczb
zespolonych. Pierwsza cześć stanowi przygotowanie gruntu geometrycznego
i termodynamicznego dla tego śmiałego celu. Ponadto część ta zawiera wstępne
dwa wyprowadzenia heurystyczne promieniowania czarnych dziur: fenomenologiczno-termodynamiczne oraz półklasyczne.
Wstęp
W trzecim miesiącu bieżącego roku dnia 14 (w notacji amerykańskiej 3,14 ≈ π)
zmarł legendarny astrofizyk Stephen Hawking. Data jego śmierci zbiegła się
z datą dzienną urodzin Einsteina. Natomiast data urodzin Hawkinga przypadła
co do dnia 300 lat po śmierci Galileusza i co do roku 300 lat po urodzinach
Newtona2 oraz 399 lat po śmierci Kopernika. Hawking przeżył pełne 76 lat,
z czego 55 lat z diagnozą choroby stwardnienia zanikowego bocznego. Choroba
całkowicie sparaliżowała ruchowo uczonego, włącznie z narządem mowy, ale
nie zaatakowała mózgu [1].
Ceremonia pogrzebowa Stephena Hawkinga odbyła się 31 marca w Cambridge. Jednak ostatecznie prochy Hawkinga zostały 15 czerwca złożone
w krypcie obok grobu Newtona w Opactwie Westminsterskim w Londynie. Na
tej krypcie umieszczono wzór opisujący największe naukowe dokonanie Hawkinga. Pierwotnie miał być to dokładny wzór na entropię S czarnych dziur:

S

 kB c 3
k c3
A B A
2hG
4 G

(0)

gdzie: A – pole powierzchni horyzontu czarnej dziury, kB – stała Boltzmanna,
c – prędkość światła w próżni, h – stała Plancka, G – stała grawitacji,
1
2

gkoczan@fuw.edu.pl
Przyjmując grudniową, a nie styczniową datę urodzin Newtona.
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 h / (2π) – kreślona stała Plancka (stała Diraca). Ostatecznie jednak na krypcie Hawkinga znalazł się wzór na temperaturę TH czarnej dziury (rys. 1):
TH 

c3
1
,

8GkB M

(1)

która jest odwrotnie proporcjonalna od jej masy M. Źródła internetowe podawały, że wybór wzoru (0) spośród formuł na entropię i temperaturę Hawking zadeklarował w jednym z wywiadów w roku 2002 z okazji 60. urodzin. Taki wybór mógł być podyktowany dwoma aspektami. Po pierwsze wzór na temperaturę czarnych dziury był równoważny formułom uzyskanym przez innych
uczonych w kontekście promieniowania Unruha [2]. Zaś dla entropii Hawking
uściślił wartość stałej względem heurystycznego wyniku Bekensteina. Po drugie
Hawking pragnął nawiązać do największego fizyka statystycznego Ludwiga
Boltzmanna zajmującego się termodynamiką. Na grobie Boltzmanna umieszczony jest wzór na entropię w ujęciu stanów mikroskopowych, który zawiera
jego stałą.

Rys. 1. Tablica krypty z prochami Hawkinga znajdująca się na posadzce w Opactwie
Westminsterskim w Londynie, z wzorem (1) na temperaturę czarnej dziury
(https://i.redd.it/xrqrp97jq0511.jpg, garfton)

W analogii do stałej Boltzmanna wprowadźmy na cześć Hawkinga stałą
Hawkinga kH, która uprości wzór na entropię czarnej dziury3:
kH :

3

S k Bc 3
J

 1,321  1046 2
A 4 G
mK



S  kH A : SH

(2)

Stałe te związane są nawet prostą zależnością kB  4lP2kH zawierającą długością Plancka lP.

FOTON 140, Wiosna 2018

6

Przykładowo wspomniany już Bekenstein próbował wcześniej określić tą
stałą, ale podał ponad 9 razy mniejszą wartość:

kH–Bekenstein 

ln 2
1
k  0,1103 kH  kH
2 H
9

(3)

Mimo ważnej roli entropii ostatecznie na grobie Hawkinga znalazł się jednak wzór na temperaturę. Prawdopodobnie zadecydował tu czynnik prostoty
pojęcia temperatury względem abstrakcyjnej entropii. W dobrej wierze można
założyć, że właśnie taka była ostatnia wola zmarłego. Jednak podczas wyprowadzeń warto będzie zastanowić się czy wybór pomiędzy entropią i temperaturą
został dokonany trafnie czy też nie stanowi to szczególnej różnicy.
Hawking w swoim życiu pokazał, że o trudnej fizyce można mówić prostym
językiem bez zaawansowanego aparatu matematycznego [3]. Niniejsza praca
w zamierzeniu jest realizacją tej idei mistrza, przy czym chodzi w niej nie tylko
o popularnonaukowe omówienie zagadnienia, ale także o wyprowadzenie możliwie najprostszym sposobem parametrów promieniowania czarnych dziur. Czy
uda się osiągnąć ten trudny cel czytelnik przekona się czytając obie części artykułu. Warto zaznaczyć, że nie wymaga on znajomości ogólnej teorii względności (OTW) i w ogóle nie zahacza o kwantową teorię pola. W zasadzie wystarczy
tutaj znajomość grawitacji Newtona (GN), elementów szczególnej teorii
względności (STW), podstaw termodynamiki, a w drugiej części kwantyzacji
momentu pędu oraz podstaw fizyki statystycznej. W ramach tego ostatniego
pojawia się jedynie nieco bardziej zaawansowana kombinatoryka. Natomiast
osoby mniej zainteresowane samymi mnożnikami bezwymiarowymi jak w (3)
mogą się ograniczyć do termodynamiki fenomenologicznej i wzoru E = Mc2
oraz do aspektów jakościowych przedstawianych metod wyprowadzeń elementarnych.
1. Geometria i grawitacja czarnej dziury
Co to jest czarna dziura i co ją określa? Generalnie czarna dziura to takie ciało
niebieskie4, którego grawitacja jest tak duża, że z pewnego jej otoczenia nie jest
w stanie wydostać się w klasycznym rozumieniu nawet światło [4]. Powierzchnię graniczną nazywamy horyzontem czarnej dziury. Istnienie takich obiektów
rozważał już w roku 1796 znany francuski uczony Pierre Laplace5. Temu uczonemu tradycyjnie przypisuje się prostą definicję określającą horyzont czarnej
dziury:

4
Jeżeli nie będziemy się zbytnio przywiązywać do kolorów (czarnego, szarego itd.) łatwiej
zrozumiemy, że promieniowanie czarnych dziur nie stoi w sprzeczności z fizyką, a wręcz jest
przez nią wymuszone.
5
Według źródeł angielskich tuzin lat wcześniej ideę tę podał John Michell.
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DEFINICJA 1. („słaba” definicja horyzontu nierotującej, nienaładowanej czarnej dziury)
Horyzont czarnej dziury to taka powierzchnia zamknięta ją otaczająca, z wnętrza której ze względu na grawitację nie może się wydostać nawet światło.
W uproszczeniu na tej powierzchni druga prędkość kosmiczna (prędkość
ucieczki) jest równa c.
Z drugiego zdania definicji łatwo możemy wyliczyć promień RS czarnej
dziury o masie M:

vII 

2GM
c
RS



RS 

2GM
.
c2

(4)

Szczęśliwy przypadek sprawił, że tak obliczony formalny promień pokrywa
się idealnie z promieniem wynikającym z rozwiązania Szchwarzschilda równań
Einsteina dla pola grawitacyjnego [5]. Warto jednak wiedzieć, że promień
Szchwarzschilda RS ma więcej wspólnego z obwodem horyzontu lub jego powierzchnią, aniżeli z jej nietrywialną w OTW rzeczywistą średnicą6. Zatem
prawdziwe są tutaj euklidesowe wzory na powierzchnię A i obwód l horyzontu
czarnej dziury:

A  4 RS2 , l  2 RS .

(5)

Analogiczne relacje zachodzą dla dowolnego parametru radialnego r ≥ RS,
które w istocie definiują tą współrzędną. Można zatem twierdzić, że w sensie
wewnętrznej geometrii dwuwymiarowa powierzchnia horyzontu (lub dowolna
powierzchnia r = const) ma te same własności co zwykła sfera zanurzona
w trzech wymiarach7. Jednakże otoczenie horyzontu wzdłuż współrzędnej radialnej r  RS  r posiada już nietrywialną geometrię nieeuklidesową [6].
Mimo pozornych sukcesów definicja 1 nie jest pozbawiona oczywistych wad
w sensie newtonowskim. Otóż II prędkość kosmiczna równa c nie oznacza
w żadnym wypadku pełnego uwięzienia światła w obrębie tak rozumianego
horyzontu. Ona jedynie nie pozwala na ucieczkę światła znajdującego się pod
horyzontem do nieskończoności, ale w zasadzie dopuszcza na oddalenie się
takiego światła dowolnie daleko. Wobec tego rozważmy pozornie silniejszą
definicję:

6

W niniejszej pracy nie ma konieczności opisu geometrii wnętrza horyzontu, choć taki opis
jest możliwy [6].
7
Fakt ten przypomina ogólniejszą o jeden wymiar milenijną hipotezą Poincarego udowodnioną przez Perelmana, który nie przyjął nagród 1 000 000 $ oraz 13 400 $ za rozwiązanie problemu tysiąclecia.
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DEFINICJA 2. („silna” definicja „małego” horyzontu i/lub sfery fotonowej)
Mały horyzont czarnej dziury to taka powierzchnia zamknięta ją otaczająca, na
której pierwsza prędkość kosmiczna (prędkość orbit kołowych) jest równa c.
Innymi słowy powierzchnia ta określa sferę fotonową.
W sensie fizyki newtonowskiej definicja ta prowadzi do dwukrotnie mniejszego promienia niż pierwsza definicja:

vI 

GM
c
RS



R0 

GM 1
 RS .
2
c2

(6)

W ramach OTW definicja 2 prowadzi do promienia sfery fotonowej równej
1,5RS (patrz lemat 1) [7]. Zatem opis w kategoriach GN i OTW daje tutaj inne
wartości, choć odległość sfery fotonowej od horyzontu w obu przypadkach
wynosi 0,5RS, ale znajdują się one po obu jego stronach.
W ramach GN można nieco zunifikować horyzont i egzosferę wprowadzając
rozszerzone rozumienie definicji 2:
DEFINICJA 2.1. (rozszerzenie silnej definicji horyzontu/egzosfery czarnej
dziury)
Górna granica egzosfery8 (horyzontu według GN) czarnej dziury to taka powierzchnia zamknięta, która ogranicza wszystkie orbity eliptyczne o energii
równej energii orbit kołowych, o których mowa w definicji 2.

Rys. 2. Struktura geometryczna czarnej
dziury w opisie grawitacji newtonowskiej
(GN). Występujące tutaj dwa typy horyzontów (mały oraz zwykły) dzielą przestrzeń na obszary określonego rodzaju
uwięzienia światła, ale nie stanowią dla
niego fizycznej bariery. Dwa największe
okręgi zostały narysowane w celu porównania z modelem ogólniejszej teorii
8

Egzosfera to nie to samo co ergosfera, którą wprowadza się dla rotującej czarnej dziury i która
nie jest de facto sferyczna (exosphere vs ergosphere).
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W newtonowskim zagadnieniu Keplera ruchu w polu grawitacyjnym wykazuje się, że duża oś orbity zależy odwrotnie proporcjonalnie od energii całkowitej E ciała na orbicie [8]:

rmax  rmin



1
E

(7)

gdzie: rmax – odległość perycentrum orbity od źródła pola, rmin – odległość apocentrum orbity od źródła pola. Porównując skrajną orbitę, dla której rmin dąży do
zera z orbitą kołową o tej samej energii możemy obliczyć supremum rMAX dla
orbit eliptycznych:
rMAX  0  R0  R0



rMAX  2R0  RS

(8)

W ten sposób w ramach fizyki newtonowskiej definicja 2.1 ponownie określa dokładnie promień Schwarzschilda podobnie jak definicja 1 (rys. 2).
W przypadku OTW sytuacja jest bardziej złożona i potrzebny będzie:
LEMAT 1. (o orbitach fotonowych czarnej dziury według OTW)
W polu grawitacyjnym (nierotującej i nienaładowanej) czarnej dziury jedynymi
stacjonarnymi ( r  [ rmin , r max ], r  RS ) orbitami fotonowymi bez silnej9 niestabilności są orbity kołowe o promieniu 1,5 RS. Innymi słowy dla fotonów nie
występują orbity eliptyczne z precesją, zaś jedyne możliwe stacjonarne (choć
słabo niestabilne) orbity kołowe tworzą sferę fotonową.
Dowód. Równanie toru cząstki w czasoprzestrzeni Schwarzschilda ma postać
[7], [9]:
2

 dr   E 2 r 4   1  RS
 d 

r
L2c2




  m02c2 4 2 
  L2 r  r 



(9)

które od wersji nierelatywistycznej różni się w istocie jedynie ostatnim członem
RS r, jaki wychodzi po wymnożeniu nawiasów10 [10]. W równaniu występuje:
φ – współrzędna kątowa (unormowana do 2π), E – całkowita energia mechaniczna cząstki (E ≠ 0)11, L – moment pędu cząstki (L > 0), m0 – masa spoczynkowa cząstki. Okazuje się, że nie trzeba wcale rozwiązywać równania różnicz-

9

Odrzucenie silnej niestabilności dookreślonej w dowodzie eliminuje niefizyczne rozwiązania matematyczne orbit kołowych, które są styczne do fizycznych orbit niestacjonarnych i niekołowych.
10
Po przekształceniach tylko ten człon zależy od prędkości światła i jest rzędu 1/c2.
11
Kłopotliwy przypadek E = 0 i r = RS fotonów na horyzoncie można pominąć ze względu na
jednostronną silną niestabilność tych orbit (takie fotony krótko krążą, a następnie wpadają do
czarnej dziury).
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kowego, ale wystarczy dla m0 = 0 rozwiązać następujące równanie wielomianowe:
1
(10)
0  W (r)  2 r 3  r  RS  0 ,
r0
które zostało względem (9) dodatkowo podzielone przez r i zapisane za pomocą
parametru r0  Lc / E  0 o wymiarze długości. Dla orbit kołowych równanie
to musi mieć podwójny pierwiastek (rmin = rmax). Wiedząc, że wówczas pochodna wielomianu ma ten sam pierwiastek co wielomian dostajemy:
W (r)  0, W '(r)  0



r

3
3 3
R , r0 
R .
2 S
2 S

(11)

Orbita taka jest niestabilna W"(r) > 0, ale w słaby sposób W'(r) = 0. Brak istnienia innych orbit stacjonarnych ( r  [rmin , r max ], r  RS ) wynika teraz pośrednio z faktu, że wielomian W(r) ma jeden ujemny pierwiastek (W(0) > 0,
W(–∞) < 0). Zatem pomiędzy pozostałymi dwoma pierwiastkami dodatnimi r1
i r2 (jakie mogą jeszcze istnieć) wielomian W(r) przyjmowałby wartości ujemne, co przeczyłoby nierówności (10). Natomiast gdyby promień był równy któremuś pierwiastkowi to taka pozornie kołowa orbita byłaby silnie niestabilna
W'(r2) ≠ 0.

Rys. 3. Pierścieniowa geometryczna
struktura radialna nierotującej i nienaładowanej czarnej dziury w opisie
OTW. Okrąg najmniejszy koresponduje tutaj z horyzontem szybko rotującej czarnej dziury (i z małym horyzontem według GN). Okrąg największy odzwierciedla zrzutowane położenie i tor ogniska paraboli Flamma,
której obrót generuje geometrię czarnej dziury. Dla cząstek nierelatywistycznych ta pierścieniowa struktura
rozszerza się o okrąg r = 3RS, stanowiący dla nich najmniejszą stabilną
orbitę [7], [9]
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Lemat powyższy wyparł pierwotnie rozważaną przez autora błędną hipotezę
(rys. 3), że orbity eliptyczne sięgają sfery rmax = 2RS na mocy relacji
rmax  RS  1,5RS  1,5RS wzorowanej na (8). Gdyby to było prawdą, egzosfera
OTW byłaby czaszą kulistą, a nie jak w opisie GN pełną kulą. Wobec tego sfera
o promieniu 2RS jest nazwana na rys. 3 pozorną egzosferą. Nie należy jej mylić
z ergosferą12 rotującej czarnej dziury, której większa półoś stanowi dwukrotność promienia małego, a nie dużego horyzontu 2R0 = RS.
Pojawia się zatem pytanie czy również w teorii Einsteina (OTW) jest jakiś
analogiczny dualizm horyzontów? Okazuje się, że tak, nawet co do wartości R0.
Otóż w przypadku rotujących czarnych dziur występują w ogólności dwa rzeczywiste horyzonty zdarzeń. Przy pewnej wartości krytycznej rotacji horyzonty
te zlewają się i tworzą mały horyzont o promieniu R0. Przez horyzont rzeczywisty w OTW rozumie się powierzchnię, na której występują pewnego rodzaju
słabe i usuwalne osobliwości matematyczne, innymi słowy nieskończoności.
Przykładowo formalnie na powierzchni horyzontu czas ulega nieskończonej
dylatacji, zaś odległości radialne nieskończonej kontrakcji (bez naruszenia postulatu stałości lokalnej prędkości światła c). Podobnie wartość sił grawitacji na
powierzchni horyzontu dąży do nieskończoności (dla obserwatora, który próbowałby pozostać w spoczynku na horyzoncie). Natomiast osobliwości horyzontu zdają się usuwać, jeśli rozważamy obserwatora bezpowrotnie wpadającego do czarnej dziury zmierzając ku bezwzględnej osobliwości centralnej.

Rys. 4. Przedstawienie nieeuklidesowej geometrii Schwarzschilda (y ≥ 0) czarnej dziury w zanurzeniu w zewnętrznej geometrii euklidesowej (nadprzestrzeni/hiperprzestrzeni). Jest ona wyznaczona przez obrót paraboli względem prostej zwanej jej kierownicą, co tworzy paraboloid Flamma. Skojarzenie z wrzącym kotłem horyzontu (y ≤ 0), przedstawionym już bez ujęcia zanurzeniowego, jest tutaj jak najbardziej zamierzone
12

Ergosfera to obszar przestrzeni, który ulega unoszeniu w wyniku rotacji całej czasoprzestrzeni.
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Korespondencje między obrazami GN i OTW określa następujące:
TWIERDZENIE 1. (o logarytmicznym wydłużeniu radialnym w polu dalekim)
Rzeczywista długość x(r) wzdłuż półprostej radialnej mierzona począwszy od
horyzontu różni się asymptotycznie o logarytm względem parametru radialnego:

r  RS
(12)
limr r  RS ln  2
  2  x( r )  0 .
R
S 

Innymi słowy rzeczywiste odległości radialne x są nieco wydłużane (lub pozorne r skracane) przez grawitację nawet daleko od jej źródła (mimo, że
względne wydłużenie dąży do zera przy r → ∞).
Dowód. Jakościowy sens twierdzenia najlepiej widać w ujęciu zewnętrznej
geometrii zanurzeniowej w przestrzeni euklidesowej (rys. 3). Jednak formalny
aspekt dowodu nie wymaga odwołania do tego zabiegu. Zgodnie z radialną
metryką Schwarzschilda (i jednocześnie z długością odcinka paraboli Flamma13) mamy:
r

x( r ) 



RS

r

1  [ y '( r)]2 dr 



RS

dr
1

RS
r

 r  1

 r 

RS
R
 RS ln 
1  S  1  .

r
r
 RS 
 

(13)
Zatem lewa strona tezy twierdzenia przyjmuje postać:
limr r  1 

1 

RS
R
R
 r  S  RS ln   1  S  1  .
r
2
r
 2 
 

(14)

Łatwo zauważyć, że część logarytmiczna dąży tutaj do zera (ln1 = 0). Natomiast zerowanie pierwszej części granicy wynika z rozwinięcia pierwiastka
w szereg względem 1/r.
Ponieważ odstępstwo logarytmiczne jest jednym z najmniejszych możliwych, to zachodzi przybliżony:
FAKT 1. (O pozornym i racjonalnym promieniu sfery fotonowej)
Odległość sfery fotonowej według parametru radialnego od horyzontu wynosi
0,5RS, czyli tyle samo co jej promień w ujęciu GN określony przez definicję 2.
13

Na rys. 3 znajduje się równanie tej paraboli, której obrót w przestrzeni Euklidesowej (3- lub
4-wymiarowej) prowadzi do paraboloidu Flamma rekonstruującego przestrzenną część metryki
Schwarzschilda.
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Rzeczywista wartość tej odległości jest, z dokładnością do 2%, równa jej zewnętrznemu parametrowi radialnemu 1,5RS.
Dowód. Pierwsza część faktu jest oczywistą obserwacją dla wcześniej podanych wartości, a druga część wymaga zastosowania radialnej metryki Schwarzschilda (lub paraboloidu):
1,5RS



RS

dr
 x(1,5RS )  1,5245RS
1  RS / r

(15)

Wartość ta jest większa od 1,5RS jedynie o 1,63%.
W przeciwieństwie do miary pola i odległości radialnych miara objętości
wymaga już istotnych przeliczników:
FAKT 2. (O objętości czaszy sfery fotonowej)
Rzeczywista objętość czaszy sfery fotonowej z dokładnością do 3% jest 2π razy
większa od euklidesowej objętości kuli o promieniu Schwarzschilda RS, a więc
egzosfery w ujęciu GN. Fakt ten jest niezależny od wartości masy Schwarzschilda obejmowanej przez horyzont, a także jest niezależny od dodatkowej masy-energii sfery fotonowej.
Dowód. Objętość sfery euklidesowej wynosi:

4 3
1
R  4   RS3  4,18879RS3 .
3 S
3

(16)

Natomiast objętość czaszy fotosfery w metryce Schwarzschilda (lub paraboloidu) wynosi:
1,5 RS

4



RS

r 2dr
 4π  2,1436RS3  26,94 RS3 .
1  RS / r

(17)

Zatem stosunek relatywistycznej i nierelatywistycznej objętości „egzosfer”
wynosi:
4π  2,1436RS3
 6,4308  2,047π ,
(18)
4π  1/ 3  RS3
co jest większe od 2π o 2,35%. Dodatkowa masa-energia sfery fotonowej nie
powinna wpływać na geometrię wewnątrz tej sfery. Wynika to z zszywania
rozwiązań Schwarzschilda (paraboloidów Flamma), które spełniają pewien
rodzaj prawa Gaussa dla grawitacji. Należy jednak pamiętać, że wówczas RS nie
odnosi się do masy-energii sfery fotonowej, a więc nie odnosi się do całkowitej
masy czarnej dziury.
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Można również odnotować prostsze i dokładniejsze spostrzeżenie:
FAKT 3. (O powierzchni sfer fotonowych oraz relacji entropii Hawkinga i Bekensteina)
Promień sfery fotonowej w opisie OTW jest 3 razy większy niż w opisie GN, co
oznacza 9 razy większą powierzchnię. Ostatnia wartość z dokładnością do 1%
jest równa stosunkowi entropii Hawkinga do entropii Bekensteina wynoszącemu
2π/ln2. Fakt ten jest niezależny od wartości masy Schwarzschilda obejmowanej
przez horyzont, a także jest niezależny od dodatkowej masy-energii sfery fotonowej.
Dowód. Z relacji (3) mamy:
kH
A
2π

 9,0647  9  1 ,
kH–Bekenstein ln 2
A0

(19)

gdzie wartości liczbowe różnią się o jedyne 0,7%.
Dotychczasowe rozważania dotyczyły głównie samej przestrzeni bez czasu
i w konsekwencji nie uwzględniały (oprócz lematu 1 i definicji 2.1) efektywnej
grawitacyjnej energii potencjalnej fotonów. Okazuje się, że w OTW te dwa
zagadnienia są z sobą ściśle powiązane i są nazywane grawitacyjną dylatacją
czasu lub grawitacyjnym przesunięciem ku czerwieni światła. Grawitacyjna
dylatacja czasu w czarnej dziurze, wraz z jej strukturą pierścieniową, została
obrazowo przedstawiona na pniu starej sosny z Puszczy Białowieskiej (rys. 5).

Rys. 5. Przekrój pnia drzewa może obrazować nie tylko pierścieniową strukturę czarnej dziury,
ale również grawitacyjną dylatację czasu. Rdzeń to rok 0 (1768)14 wykiełkowania drzewa odpowiadający horyzontowi zdarzeń, na którym czas własny dąży do 0. Ostatni 200 rok życia drzewa
(1968) odpowiada czasowi dalekiego obserwatora. Natomiast rok 116 życia drzewa (1884),
w którym nastąpiło odkrycie Haberlandta z fizjologii hormonalnej drzew, odpowiada dylatacji
czasu względem sfery fotonowej o czynniku 1,73 (fot. G.K., ekspozycja WL i WTD SGGW,
pomysłodawca porównania: Zbigniew Karwat)
14

W tym samym roku u schyłku I Rzeczpospolitej uchwalono tzw. prawa kardynalne.
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Innymi słowy foton zwiększając swoją efektywną energię potencjalną
zmniejsza energię kinetyczną, czyli wydłuża swoją długość fali15. Zatem fotony
promieniowane przez fotosferę ulegają jakby schłodzeniu zanim oddalą się od
czarnej dziury.
OBSERWACJA 1. (O obserwowanej temperaturze widmowej fotosfery)
Jeżeli fotosfera o r = (3/2)RS ma lokalną temperaturę promieniowania cieplnego T3/2, to daleki obserwator ze względu na grawitacyjne przesunięcie ku czerwieni będzie obserwował promieniowanie o temperaturze widmowej T∞, która
jest 3 razy mniejsza od temperatury fotosfery:
`

T  T3/2 / 3  0,57735  T3/2 .

(20)

Dowód. Wykorzystując fakt, że grawitacyjna dylatacja czasu ma taką samą
wartość jak kontrakcja długości otrzymujemy16:
dr 2  dy 2
dt dx
1



 3  1,732 .
d dr
dr
1  RS / r

(21)

Grawitacyjna dylatacja czasu wydłuża okres fotonów, więc zmniejsza ich
częstotliwość i energię, a tym samym temperaturę. Przy czym temperatura jest
tutaj rozumiana w sensie prawa Wiena (wzór 41, opisany w dalszej części artykułu).
Warto zauważyć, że analogiczna transformacja temperatury bezpośrednio
z horyzontu miałaby charakter osobliwy. Mówiąc wprost, gdyby promieniowanie
pochodziło tylko z horyzontu jego temperatura musiałaby być nieskończona.
OBSERWACJA 2. (O pozornej temperaturze horyzontu)
Jeżeli do dalekiego obserwatora dociera z czarnej dziury promieniowanie
o niezerowej temperaturze widmowej T∞, którego źródłem miałby być horyzont
o temperaturze T1, to temperatura horyzontu musiałaby być nieskończona:
T1  limrR T (r)   .
S

(22)

Dowód. Wykorzystując przelicznik (21) otrzymujemy:

T1  limrR
S

T
dt
 T  limrR
  ,
S
d 
1  RS / r

(23)

co jest zgodne z ideą horyzontu czarnej dziury, że nic o skończonej energii nie
jest w stanie wydostać się bezpośrednio z jego powierzchni.
15
Źródło [7] podaje explicite podział na energię kinetyczną i potencjalną słuszny również dla
fotonów.
16
Fakt ten w istocie rozszerza przestrzenną metrykę paraboloidu Flamma do pełnej metryki
Schwarzschilda.
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W ujęciu kwantowo-polowym promieniowanie jest zjawiskiem globalnym,
choć zgodnie z Hawkingiem jego intensywność jest największa w otoczeniu
horyzontu (ze względu na polaryzację kwantowej próżni). W każdym razie
rozważanie promieniującej sfery fotonowej rozwiązuje problem osobliwej temperatury horyzontu. Warto dodać, że temperatura Hawkinga jest w zamyśle
temperaturą obserwowalną TH = T∞, ale niekoniecznie odniesioną do fotosfery.
Obserwacje podobne do 1 i 2 będą jeszcze formułowane w następnym rozdziale.
Podsumowując, należy stwierdzić, że nierotująca i nienaładowana czarna
dziura określona jest jedynie przez swoją masę M, która determinuje parametr
jej promienia horyzontu RS, jego powierzchnię A oraz rozmiary sfery fotonowej
(i/lub egzosfery). Ponadto między wielkościami geometrycznymi w ujęciu GN
i OTW zachodzą proste proporcje, które mogą być kluczowe dla określenia
dokładnej wartości entropii czarnej dziury. Nazwijmy je współczynnikami korekcyjnymi dla geometrii nieeuklidesowej względem euklidesowej. Przeliczniki
są również niezbędne dla temperatur w OTW.
2. Termodynamika fenomenologiczna czarnych dziur
W zasadzie można powiedzieć, że istota wstępnego wyprowadzenia heurystycznego promieniowania czarnej dziury przedstawione przez Hawkinga [11]
była względnie prosta i nieobszerna. Zrozumienie tego faktu ułatwia syntetyczna praca Page’a [12]. Oczywiście to wyprowadzenie nie stanowiło dowodu
procesu promieniowania, ani nawet nie dowodziło wyboru stałych bezwymiarowych tam użytych. Jednak był to fenomen, że w dość prosty sposób zapisane
wzory zostały potwierdzone później (a może uprzednio) przez Hawkinga już
ekstremalnie trudnymi rachunkami kwantowej teorii pola w czasoprzestrzeni
zakrzywionej [13]. Ich trudność polegała nie tylko na konieczności użycia specjalnych matematycznych procedur przybliżonych, ale przede wszystkim na
wykorzystaniu cząstek o ujemnej energii17 (i masie). W zwykłej teorii pola takie
cząstki udaje się przedefiniować i interpretować jako zwykłe antycząstki lub
dokonuje się separacji na dodatnie i ujemne częstości (energie) w języku operatorów kreacji i anihilacji. W czasoprzestrzeni zakrzywionej (a nawet w układach nieinercjalnych) taka reinterpretacja staje się niemożliwa i rola ujemnych
energii jest bardziej spektakularna. O wątpliwościach dotyczących użytych
przybliżeń Hawking wspomina nawet w Krótkiej historii czasu [3], gdzie pisze,
że zostały one rozwiane poprzez obliczenia innych uczonych. Przykłady złożoności rachunków w ramach kwantowej teorii pola w czasoprzestrzeni zakrzywionej oraz bogata bibliografia tematyki znajduję się w rozprawie [14]. Problemy koncepcyjne kwantowo-polowego wyprowadzenia Hawkinga dobrze
ilustruje cytat prof. Unruha: Derivation makes no physical sense; Mathematycally correct, physical nonsense (Wyprowadzenie nie ma sensu fizycznego; Ma17

W OTW inaczej niż w GN klasyczna energia mechaniczna cząstek jest nieujemna [7].
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tematycznie jest poprawne, ale fizycznie jest bezsensowne). Ta nieco przejaskrawiona opinia została wyrażona w dostępnym w sieci wykładzie wygłoszonym w 2012 roku [15]. W uproszczeniu kontekst tej wypowiedzi jest podobny
do paradoksalnej obserwacji 2, którą lepiej jest zastąpić obserwacją 1.
Teraz zostanie przedstawione szczegółowo proste wyprowadzenie heurystyczne typu Hawkinga oraz jego rozwinięta modyfikacja autorska. Ponadto
zostanie sformułowane stwierdzenie, z pogranicza termodynamiki i fizyki półklasycznej, ułatwiające formalnie jednoznaczne wyprowadzenie temperatury.
Pierwsza i druga zasada termodynamiki czarnych dziur i ich konsekwencje
Pochłanianie materii przez czarną dziurę ma charakter nieodwracalny, więc
można oczekiwać, że da się to opisać czymś na wzór rosnącej entropii. Fakt taki
odzwierciedlałby drugą zasadę termodynamiki, według której entropia układu
izolowanego nie maleje. Pierwszy na to wpadł Bekenstein. Zaproponował on,
że miarą entropii czarnej dziury będzie jej powierzchnia [16]. O ile masa sumaryczna układu przy wpadaniu materii do czarnej dziury zachowuje się, to powierzchnia jej horyzontu rośnie, gdyż jest proporcjonalna na mocy (2) i (3) do
kwadratu masy
16 G 2 2
(24)
A
M
c4
Najlepiej obrazuje to wzrost powierzchni przy uproszczonej analizie zderzenia
dwóch czarnych dziur o masach M1 i M2 oraz powierzchniach A1 i A2:

M 2  ( M1  M 2 )2  M12  2M1M 2  M 22  M12  M 22

 A  A1  A2

(25)

W wyniku zderzenia powstaje czarna dziura o masie sumarycznej M, ale
o powierzchni A większej niż sumaryczna powierzchnia zderzających się czarnych dziur. Równanie (25) ma charakter poglądowy i oczywiście nie uwzględnia emisji fali grawitacyjnej zderzenia.
Entropia proporcjonalna do powierzchni S  A implikuje istnienie temperatury. Zgodnie z termodynamiczną relacją przyrostów entropii, ciepła-energii,
pracy oraz temperatury, podawaną często jako definicja entropii [5], zachodzi:

dS 

Q
T



dE   W dE  pdV

T
T



1  S 

.
T  E V  const

(26)

W równaniu po lewej stronie zastosowano I zasadę termodynamiki z uwzględnieniem wzoru na pracę, znanego w szkole z przemiany izobarycznej18.
18

Rozpisana formuła na różniczkę entropii jest słuszna nawet dla procesów nieodwracalnych,
mimo że wówczas formuły na samo ciepło i pracę przestają obowiązywać (np. przy rozprężaniu
w próżnię). Brak znajomości i zrozumienia tych faktów prowadzi często do nieporozumień.
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Hawking uprościł tę relację jakby pomijając pracę19:

 Q  dE  d( Mc2 )  THdS

(27)

gdzie: δQ – porcja ciepła, dE – przyrost energii całkowitej, TH – temperatura
Hawkinga zdefiniowana (ale jeszcze nie obliczona) powyższą formułą. Zróżniczkowanie wzoru (24) prowadzi do:

dA 

2

16π G 2
4G
2M dM   3  2πM d( Mc2 )
c4
c 

(28)

Stąd już można obliczyć różniczkę energii-masy i starać się nadać jej symetryczną postać:
1 1 c3 c3
(29)
d( Mc2 ) 
 

dA .
2π M 4G 4G
TH

dS

Symetrię zapisu prawej strony psuje tutaj masa, która jako parametr, a nie
stała, powinna wchodzić do temperatury. Bardziej dowolne jest zatem położenie
stałej 2π, ale jak się okaże, lokalizacja współczynnika liczbowego na początku
jest tutaj dobrym wyborem. Aktualny kandydat na temperaturę ma wymiar częstotliwości 1/s, więc powinien być jeszcze przemnożony przez stałą o wymiarze
iloczynu czasu i temperatury [s·K]. Taką własność ma iloraz stałej Plancka
(np. kreślonej) i stałej Boltzmanna:
k c3
1 1 c3
d( Mc2 ) 
 
  B
dA .
(30)
2π M 4G kB
4G
TH

dS

W ten sposób otrzymano poprawną wartość temperatury Hawkinga (w sensie zgodności z Hawkingiem), a po opuszczeniu różniczki również entropii
czarnej dziury:
k c3
c3
1
TH 
 ,
S  B A  SH
(31)
8πGkB M
4 G
Przedstawione heurystyczno-fenomenologiczne wyprowadzenie wzorowane
na wstępnym wyprowadzeniu Hawkinga nie jest numerycznie jednoznaczne.
Przykładowo zamiana w (30) kreślonej stałej Planka na zwykłą spowodowałoby
zmniejszenie entropii 2π razy i zwiększenie temperatury tyle samo razy. Taka
zmiana była równoważna przerzuceniu współczynnika 1/(2π) z temperatury do
entropii. Okazuje się, że takie surowe (nieunormowane) wartości entropii i tem19
Przejście z różniczki niezupełnej (formy różniczkowej dla przyrostu ciepła) do zupełnej
różniczki energii jest frapujące. Precyzyjnie określając to Hawking w miejsce przyrostu pracy
rozważał przyrosty momentu pędu i ładunku, co nie stanowi wiernej analogii fizycznej i nie ma
zastosowania dla nierotującej i nieładowanej czarnej dziury.
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peratury pojawią się w II części niniejszej pracy, w bardziej elementarnych
wyprowadzeniach.
Pełne ujęcie termodynamiki promieniowania czarnej dziury20
Warto wspomnieć, że Hawking w swoich równaniach stosował przyspieszenie
grawitacyjne na horyzoncie, rozumiane w sensie newtonowskim [11]:
g

GM
c4

4GM
RS2

(32)

Widać, że temperatura (31) czarnej dziury jest wprost proporcjonalna do tego przyspieszenia (natężenia) grawitacyjnego, ale fakt ten nie będzie tutaj formalnie wykorzystywany. W istocie jest on jednak bardzo ważny, gdyż uważa
się, że unifikuje promieniowanie Hawkinga z promieniowaniem Unruha [2].
Promieniowanie Unruha pojawia się w układach nieinercjalnych posiadających
przyspieszenie a. Kwantowa teoria pola przewiduje temperaturę tego promieniowania zgodną z wzorem na temperaturę Hawkinga dla g = a. Są jednak różnice i trudności, które uniemożliwiają wyprowadzenie promieniowania Unruha
w ramach metodyki niniejszej pracy. Podstawowa różnica tkwi w braku entropii
dla promieniowania Unruha21. Druga różnica polega na bardziej złożonym zagadnieniu opisu natężenia grawitacyjnego, aniżeli uproszczony wzór (32). Trzecia różnica polega na zupełnie innej geometrii globalnej dla promieniowania
Unruha i promieniowania Hawkinga. Wobec tego autor podejrzewa, że utożsamienie rachunków kwantopolowych w tych przypadkach, jak to jest przedstawione w podręczniku [2], może nie być w pełni uzasadnione. Innymi słowy, nie
jest wcale oczywiste, że temperatura promieniowania Hawkinga nie posiada
jakiegoś przelicznika innego niż 1 względem temperatury Unruha22. Przykładowo w pracy [17] temperatura Hawkinga i temperatura Unruha zostały istotnie
rozróżnione.
Teraz zostanie pokazane na poziomie heurystyki, jak można inaczej niż
Hawking podejść do definicji temperatury termodynamicznej, która w jakimś
sensie będzie uwzględniała pracę (albo inaczej zmianę rozmiarów). Powierzchnię czarnej dziury można zapisać następująco:

A
20

8π G
( Mc2 ) RS
c4

(33)

Chodzi o ujęcie alternatywne pod względem temperatury, ciśnienia, objętości oraz pracy.
Obecne tam płaskie lub stożkowe albo paraboliczne pozorne horyzonty Rindlera są nieograniczone.
22
Oczywiście można twierdzić, że zostało to udowodnione. Należy jednak pamiętać, że wykonano to w podobny sposób i w podobnym czasie, w pierwszej połowie lat 70. Nie można również pominąć inspiracji, jaką Hawking zaczerpnął w Moskwie od Jakowa Zeldowicza i Aleksandra Starobińskiego.
21
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Teraz można wykonać różniczkę zupełną jakby A zależało od dwóch zmiennych
(lub zastosować wzór na pochodną iloczynu funkcji jednej zmiennej):

dA 

8π G
8π G
RS d( Mc2 )  4 Mc2dRS .
4
c
c

(34)

Różniczka energii-masy przyjmuje zatem postać:
d( Mc2 ) 

c6
c4
d
A

dR .
2G S
16π G 2 M

(35)

Wykonując podobne zabiegi co poprzednio otrzymujemy:
d( Mc2 ) 

k c3
c3
c4
 B dA 
 AdRS .
4π GMkB 4G
2GA
dS

T 

p

(36)

dV

Ta formuła różniczkowa jako całość jest bezsprzecznie prawdziwa, natomiast
jej składowe nie są formalnie pochodnymi cząstkowymi gdyż A i RS nie są
zmiennymi niezależnymi. Jednak w tych składowych tkwi pewna fizyczna heurystyka, która w II części artykułu potwierdzi się formalnie przy wyprowadzeniu statystycznym23. Zatem już na tym etapie zapiszmy półformalnie:
1

S 
T   
 2TH

 E  RS  const ?

(37)

Pytajnik „?” informuje tutaj o problemach formalnych określenia pochodnej
w tej wstępnej heurystyce. Ponadto mamy tutaj bardzo ciekawe wzory na ciśnienie i stałą wartość siły parcia działającego na horyzont:
p

c4
c4

,
2GA 8πGRS2

Fh 

c4 1
 F  6,051  1043 N
2G 2 P

(38)

Ta zagadkowa siła uniwersalna po prawej stronie ma wartość trzy miliona
milionów razy większą od ciężaru Słońca, rozumianego w kategoriach ziemskiej grawitacji. Można ją interpretować jako całkowitą siłę parcia promieniowania Hawkinga24. W literaturze znana jest podwojona wartość tej siły jako siła
Plancka FP, która do tej pory prawdopodobnie nie miała takiej skonkretyzowanej interpretacji fizycznej. Wprowadzone ciśnienie spełnia typową relację dla
gazu fotonowego [18]:
23
Wówczas przyrost energii będzie dotyczył energii fotosfery, a nie przyrostu energii horyzontu. Różnica w definiowaniu temperatury Hawkinga (27) i temperatury termodynamicznej (37)
jest niezależna od wartości stałej w wyrażeniu na entropię.
24
Z dalszych części pracy wynika, że interpretację tę należy odnieść do fotosfery, co może się
wiązać z pewnym przeskalowaniem wartości. Uwaga ta dotyczy również niektórych kolejnych
wzorów.
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4
c4
1
1
pV  p πRS3 
RS  Mc2  E
3
6G
3
3

(39)

Warto przypomnieć, że dla gazów nierelatywistycznych szkolne równanie
KTG (kinetycznej teorii gazów) przewiduje na końcu dwa razy większy współczynnik 2/3. Kolejna zależność paramentów termodynamicznych promieniowania Hawkinga odbiega już od zwykłego gazu fotonowego:
S  SH 

E  3 pV 2E E 3πkB2 c2 
  

TV
TH
T
T
2 2G

(40)

Dla porównania entropia (Plancka) SP gazu fotonowego dana jest wzorem:
SP 

E  pV 4E 4π2kB4 3
16 3


TV
TV
3
3
T
3T 45 c
3c

(41)

Zaś dla zwykłego gazu doskonałego analogiczna formuła jest jeszcze bardziej
złożona i zawiera wyrażenia z logarytmami. Współczynnik proporcjonalności
w (41) jest zapisany za pomocą stałej Stefana-Boltzmanna σ.
Do kompletu relacji termodynamiki fenomenologicznej brakuje już tylko zależności z liczbą cząstek (fotonów) lub średnią energią cząstek, która umożliwiłaby napisanie równania stanu. Załóżmy, że będzie to taka sama relacja jak dla
gazu fotonowego Plancka:

hf   Ef śr  2,701178 kBT 

(42)

Wzór ten od szkolnego wzoru dla nierelatywistycznych gazów doskonałych
różni się tylko współczynnikiem 2,701178 większym od 3/2 = 1,5. Wynika to
z faktu, że fotony mają więcej modów ruchu od zwykłych cząstek: dwa mody
polaryzacji oraz dwa mody dwóch składowych prędkości o stałej wartości c.
Istnieje również zbliżony do (42) wzór opisujący maksimum widma częstotliwości promieniowania cieplnego, który jest określany mianem prawa przesunięć Wiena (pierwszego rodzaju):

hf max
 2,821439 kBT 

(43)

Energia takiego fotonu (z maksimum widma) jest większa od średniej
o 4,5%. Można zatem zdefiniować liczbę fotonów promieniowania Hawkinga
w oparciu o (42):
4πG
E
N 

M2
(44)
2,701178 c
hf 
W tej heurystyce przyjęto uproszczone założenie, że energia jest tutaj związana z masą całej czarnej dziury. Można zatem obliczyć heurystycznie kwant
powierzchni horyzontu formalnie zajmowany przez jedną cząstkę:
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4πRS2
G
 4  2,701178  3  10,8047 lP2  2,82  1069 m2
N
c

(45)

Otrzymana wartość stanowi 10,8 jednostek powierzchni Plancka lP2. Dużo
mniej abstrakcyjnie i bardziej znajomo wygląda kwestia równania stanu dla
promieniowania Hawkinga:

1
1
pV  E   2,701178 N kBT  
3
3

pV  0,9004 N kBT 

(46)

Wynikowe równanie jest tożsame z analogicznym równaniem dla gazu fotonowego Plancka, a od równania Clapeyrona różni się jedynie współczynnikiem
0,9004 w miejscu jedności. Prawą stronę tego równania można by też wyrazić
bez zmian za pomocą nieprzeskalowanych wielkości bez gwiazdki: TH i N. Zatem heurystyczny opis termodynamiki fenomenologicznej skończyłby się bez
dodatkowych argumentów25 rozstrzygających między T* i TH.
Opis termiczny sfery fotonowej
Zbliżając się powoli do końca tej części pracy zostanie udowodnione proste
stwierdzenie, z którego łatwo wynika wartość temperatury czarnej dziury. Postępowanie to można nawet nazwać heurystycznym wyprowadzeniem półklasycznym temperatury czarnej dziury.
STWIERDZENIE 1. (O fotonie termicznym stanu podstawowego)
Energia fotonu o najdłuższej możliwej długości fali znajdującego się na półklasycznej orbicie fotosfery o promieniu r = (3/2)RS ma energię mieszczącą się
w dość wąskim przedziale między 3/2 średniej energii fotonu promieniowania
cieplnego o temperaturze T* = 2TH a 3/2 energii fotonu tego promieniowania
z maksimum widma częstotliwości.

3
hf
2

T

 hf

r  23 RS



3
hf

2 max T

(47)

Rys. 6. Półklasycznie skwantowana orbita fotonu na sferze fotonowej czarnej dziury o energii n = 8 razy większej od stanu podstawowego. Orbita stanu podstawowego (n = 1) byłaby na analogicznym rysunku mniej czytelna i nie tak efektowna
25

Dotychczasowe argumenty to (26) vs (27), (36), (37), (40) vs (41).
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Dowód. Rozwinięcie wzoru Plancka na energię fotonu dla opisanego stanu
prowadzi do wzoru:
hc
hc
2 c
(48)
E f  hf 

 
 2π r 3 RS
Stąd już można obliczyć temperaturę w oparciu o postulat (47) oraz (42), (43):
22
c
22
c

 T  2

3  2,821439 kB RS
3  2,701178 kB RS
2

(49)

W celu porównania można to zapisać w postaci:
1
c3
1
c3
1
c3

 T 

 2TH 

12,696 kBGM
4π kBGM
12,155 kBGM

(50)

Ponieważ 4π ≈ 12,566 to lewa strona jest mniejsza o 1%, a prawa większa
o 3,4% od temperatury T*. Lepsze przybliżenie zapewnia tutaj wartość wynikająca z prawa Wiena.
Ułamek 3/2 występujący w pierwszej i trzeciej części nierówności stwierdzenia jest frapujący. Połowicznie może próbować go wyjaśniać następująca
obserwacja:
OBSERWACJA 3. (O efektywnym przeliczniku temperaturowym dla sfer
o równej mocy)
Jeżeli fotosferze o r = (3/2)RS przypiszemy temperaturę T3/2, a powierzchni horyzontu o r = RS temperaturę T1, to z pominięciem efektów relatywistycznych26,
warunek równości mocy obu sfer oznacza efektywną temperaturę horyzontu
większą 3 / 2 razy od temperatury fotosfery:
T1  3 / 2 T3/2  1,2247 T3/2

(51)

Dowód. Przyjmując prawdziwość prawa Stefana-Boltzmanna27 o zależności
mocy od powierzchni i czwartej potęgi temperatury ciała mamy:

4πRS2 



3 / 2 T3/2



4

4
 4π  3 / 2  RS  T3/2
2

(52)

Lewa strona z dokładnością do stałej fizycznej określa moc horyzontu, a prawa
analogicznie jednostronną moc fotosfery.
Obserwacja 3, podobnie zresztą jak obserwacje 1 i 2 z poprzedniego rozdziału pokazuje, że wyliczanie mocy promieniowania Hawkinga może prowadzić

26

W obserwacji 2 było wykazane, że ich uwzględnienie prowadzi do temperatury nieskończonej.
27
Również to założenie, jak pokazuje następna obserwacja, ma tutaj umowny charakter.
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do pewnych trudności formalnych. Warto zatem sformułować kolejne dwa spostrzeżenia:
OBSERWACJA 4. (O obserwowanej mocy termicznej fotosfery)
Jeżeli fotosfera o r = (3/2)RS ma lokalną temperaturę T3/2 i moc jednostronną
P3/2, a daleki obserwator postrzega temperaturę T∞, która jest 3 razy mniejsza, to jakby wbrew prawu Stefana-Boltzmanna będzie postrzegał moc P∞ też
3 razy mniejszą (a nie 9 razy mniejszą):
P  P3/2 / 3  0,57735  P3/2

(53)

Dowód. Rozważmy funkcję widmowej gęstości energii/mocy Plancka zależnej
od częstotliwości. Poczerwienienie fotonów zmniejsza ich częstotliwość,
w wyniku czego funkcja ulega przeskalowaniu (powinowactwu) jedynie względem osi częstotliwości. Zatem moc, czyli pole pod wykresem funkcji zmienia
się o czynnik skalowania taki sam jak częstotliwość i temperatura. Efektywnie
zmienia się czynnik normalizacyjny w funkcji rozkładu Plancka i w prawie
Stefana-Boltzmanna. Zmiana tych czynników nie jest traktowana jako odejście
od rozkładu Plancka, ale wymaga ostrożności w obliczeniach mocy.
Ta i następna obserwacja może sprawiać wrażenie, że w OTW nie jest spełniona zasada zachowania energii. Otóż jest ona jakby ukryta w energii potencjalnej grawitacji promieniowania. W niektórych ujęciach zagadnienia wprowadza się jawnie taką energię [7], która jest blisko związana z czynnikiem dylatacji czasu (lub składową czasową tensora metrycznego) [9].
OBSERWACJA 5. (O pozornej mocy horyzontu)
Jeżeli do dalekiego obserwatora dociera z czarnej dziury promieniowanie
o niezerowej mocy postrzeganej P∞, którego źródłem miałby być horyzont
o mocy P1, to moc horyzontu musiałaby być nieskończona:
P1  limrR P(r)  
S

(54)

Dowód. Analogicznie do obserwacji 4 przelicznik mocy jest taki jak przelicznik
temperatur w obserwacji 1 i 2. Wystarczy przejść z nim do granicy:

P1  limrR
S

P
dt
 P  limrR
  ,
S
d
1  RS / r

(55)

co matematycznie dowodzi tezie, a fizycznie oznacza, że sam horyzont nie może być źródłem żadnego promieniowania, a co najwyżej jego otoczenie.
Skupmy się teraz na temperaturze obserwowalnej T∞. W rzeczywistości
stwierdzenie 1 określa temperaturę fotosfery, która przeliczona na temperaturę
widzianą w nieskończoności daje:
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T 

2
TH  1,1547 TH .
3

(56)

Zatem przedstawione zawirowania z przeliczaniem temperatury czarnej dziury
przywiodły nas na powrót do temperatury Hawkinga, ale o 15% wyższej od
oryginalnej. Powyższe wartości znajdą odzwierciedlenie w II części niniejszej
pracy. Warto jednak zaznaczyć, że podniesiona tutaj temperatura termodynamiczna T* jest podwojoną wartością temperatury typu Hawkinga, niezależnie od
ostatecznej wartości temperatury w nieskończoności. Nie stoi to w sprzeczności
z faktem, że docelowo Hawking wyprowadzał metodami kwantowej teorii pola
temperaturę w nieskończoności. Musiał tak postąpić, gdyż nie da się przypisać
skończonej temperatury horyzontowi, a do fotosfery Hawking się nie odwoływał. Warto też jest brać pod uwagę relację (51) z obserwacji 3, która może dodatkowo komplikować analizę. Zdaniem autora nie powinno się jej stosować,
ale należy zdawać sobie sprawę, że autorzy odnoszący moc promieniowania do
powierzchni horyzontu mogli implicite stosować tego typu umowne relacje.
Nie ma nic bardziej praktycznego niż dobra teoria.
Ludwig Boltzmann
Część I przedstawiła opis czarnej dziury w ujęciu dwóch wielkich teorii fizycznych,
teorii grawitacji i termodynamiki fenomenologicznej. W ramach teorii grawitacji rozważono i porównano opis zgodny z teorią grawitacji Newtona (GN) i ogólną teorią
względności Einsteina (OTW). W części II zostaną zaś zastosowane kolejne dwie wielkie
teorie, mechanika kwantowa oraz mechanika statystyczna. Na ich podstawie będzie
wyliczana „na palcach” entropia czarnej dziury. Rachunek będzie bazował na funkcji
partycji z teorii liczb oraz na kombinacjach z powtórzeniami. Na podstawie istotnej roli
fotosfery dla promieniowania Hawkinga zostanie zapostulowany nowy, prosty i hipotetyczny model czarnej dziury, który nie jest zwyczajnym rozwiązaniem Schwarzschilda.
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Pierre Simon de Laplace i czarne dziury
Marta Emilia Bielińska
Instytut Fizyki UJ

1. Wprowadzenie
Czasami wydaje się, że wielkie odkrycia od samego początku zyskują uznanie
w naukowym świecie i prowadzą do zapisania nazwisk naukowców na kartach
historii nauki. Okazuje się jednak, że badaniom uważanym z naszej perspektywy za doniosłe, nie zawsze towarzyszą pozytywne emocje od momentu ich
dokonania. Czasem są one niedocenione do tego stopnia, iż sami ich twórcy nie
dostrzegają ich istotnego miejsca w nauce. Innym razem zostają one porzucone
z odmiennych powodów: niezgodności z ówczesnym paradygmatem, czy też
zwyczajnej utraty zainteresowania nimi. Odchodzą one w niepamięć, a naukowcy koncentrują się na innych zagadnieniach, które w przyszłości okażą się
być mało interesujące. Tak stało się w przypadku przewidywań dotyczących
istnienia czarnych dziur.
Często ulega się błędnemu przekonaniu, że cały dorobek danego naukowca
sprowadza się do kilku twierdzeń powtarzanych z akademickich katedr. Tymczasem w czasach nowożytnych, twórcy pisali liczne teksty dotyczące również
filozofii czy teologii, a granice między tymi dziedzinami nie były jasno wyznaczone. Tak było również w przypadku Laplace’a. Większość z jego pomysłów
nigdy nie została rozpowszechniona w szerszych kręgach. Część z nich – jak
możliwość istnienia pewnych szczególnych masywnych gwiazd, których nie
można zobaczyć z powierzchni Ziemi – jest odkrywana dopiero w dzisiejszych
czasach.
2. Laplace – odkrywca czarnych dziur?
Pierwsze pomysły opisania gwiazd niewidzialnych z powodu silnego oddziaływania grawitacyjnego, które nie pozwala na dotarcie do nas cząstek światła,
przedstawił John Michell (1784)1. Niedługo później, prawdopodobnie niezależnie od Michella, do podobnych rozważań doszedł inny francuski badacz – Pierre Simon de Laplace. Wzmianka o niewidzialnych gwiazdach pojawia się
w Exposition du Système du Monde (Przedstawienie systemu świata), a konkretnie w kilku pierwszych wydaniach: dwóch francuskich (1796, 1798) oraz
angielskim tłumaczeniu tekstu z 1796 (wydanym w 1809). W kolejnych prze1

Badania na ten temat można znaleźć w takich tekstach, jak na przykład (Montgomery,
Orchiston, Whittingham 2009), (Gibbons 1994), (Thorne 1994).
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drukach (np. tekście francuskim z 1808, czy angielskich tłumaczeniach z 1809
i 1830), ten wątek jest nieobecny. Cała wzmianka zajmuje tylko kilka zdań:
Świetlista gwiazda, o tej samej gęstości co Ziemia i średnicy dwieście pięćdziesiąt
razy większej niż średnica Słońca, nie pozwoli – w wyniku przyciągania własnego –
na dotarcie do nas jakichkolwiek jej promieni; z tego powodu jest możliwe, że największe ciała świetliste we wszechświecie są niewidoczne2. (Laplace 1809, s. 367)

W klasycznej teorii grawitacji Isaaca Newtona cząstka w spoczynku daleko
od centrum grawitacji ma całkowita energię równą zero

E

GMm m 2

 0,
r
2

stąd mamy:
2



2GM
.
r

Promień Schwarzschilda rschw jest odległością od centrum przyciągania,
w której prędkość cząstki jest równa prędkości światła w próżni  = c. Stąd
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Laplace przewidział zatem istnienie ciał, których siła przyciągania grawitacyjnego jest na tyle duża, że są one niewidoczne – gdyż cząstki światła nie są
w stanie do nas dotrzeć.
To jedno zdanie Laplace’a pewnie nie zostałoby zauważone, gdyby nie
Franz Xaver von Zach, który poprosił Laplace’a o rozwinięcie tej myśli. W ten
sposób powstał artykuł Beweis des Satzes, dass die anziehende Kraft bey einem
Weltkörper so gross seyn könne, dass das Licht davon nicht ausströmen kann,
opublikowany w niemieckim czasopismie Allgemeine Geographische Ephemeriden (Laplace 1799). Fizyk nie tylko doprecyzował w nim wcześniejsze przewidywania, ale przede wszystkim przedstawił matematyczne rozumowanie na
poparcie swoich intuicji. Wyprowadził on wzór na drugą prędkość kosmiczną.
Zakładając że światło to zbiór korpuskuł (cząstek), Laplace wyliczył masę
gwiazdy, dla której światło nie mogłoby opuścić jej powierzchni z powodu sil-

2
Tłumaczenie własne z francuskiego tekstu: „Un astre lumineux de même densité que la
terre, et dont le diamètre seroit deux cent cinquante fois plus grand que celui du soleil, ne
laisseroit en vertu de son attraction, parvenir aucun de ses rayons jusqu’à nous ; il est donc
possible que les plus grands corps lumineux de l’univers, soient par cela même, invisibles” (1796,
s. 293). Przekład angielski: „A luminous star, of the same density as Earth, and whose diameter
should be two hundred and fifty times larger than that of the Sun, would not, in consequence of its
attraction, allow any of its rays to arrive at us; it is therefore possible that the largest luminous
bodies in the universe, may, through this case, be invisible” (1809, s. 367).
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nego pola grawitacyjnego. Taka gwiazda byłaby oczywiście niewidoczna
z powierzchni Ziemi3.
Laplace w swoich obliczeniach przeprowadzonych pod koniec XVIII wieku
przewidział istnienie obiektów odkrywanych w dzisiejszych czasach – czarnych
dziur. Mimo to, jego intuicja co do ich własności okazała się być nie do końca
prawdziwa. W rozważaniach dotyczących masywnych gwiazd mógł albo założyć ich dużą objętość, albo przyjąć, że są one mniejsze, ale bardzo gęste. Zdecydował się on na pierwszą możliwość: wybrał gwiazdę o promieniu dwieście
pięćdziesiąt razy większym niż Słońce i gęstości co najmniej cztery razy większej od gęstości Ziemi. Współcześnie wiadomo natomiast, że istnieją czarne
dziury o masach rzędu mas Słońca, które są bardzo gęste. To właśnie one stanowią większość czarnych dziur, o których istnieniu obecnie wiadomo. W tym
aspekcie Laplace’a zawiodła jego fizyczna intuicja (por. Montgomery, Orchiston, Whittingham 2009, s. 95) – nie zmienia to jednak faktu, że jego przewidywania teoretyczne znacznie wyprzedziły epokę.
3. Tajemnicze zniknięcie niewidzialnych gwiazd
Porzucenie pomysłu czarnych dziur w kolejnych wydaniach Exposition... doczekało się kilku współczesnych komentarzy. Niektórzy autorzy ograniczyli się
jedynie do zauważenia tego faktu. Pisze o tym na przykład biograf Laplace’a –
Gillispie (1997, s. 175): „Laplace pominął te spekulacje [o niewidzialnych
gwiazdach] w dalszych wydaniach i nigdy już więcej o nich nie wspomniał”4.
We współczesnej literaturze można znaleźć próby wyjaśnienia tego zachowania
Laplace’a. Wśród autorów podejmujących ten wątek jednoznacznie panuje
przekonanie, że Laplace celowo zrezygnował ze swojego pomysłu po przeprowadzeniu doświadczenia przez Thomasa Younga w 1801 roku (rys. 1), dowodzącego falowej natury światła. Zwolennikiem tego poglądu jest Kip Thorne,
który sugeruje5:
Odkrycie interferencji światła przez Thomasa Younga skłoniło filozofów przyrody
do porzucenia korpuskularnego opisu światła na rzecz koncepcji falowej, zaproponowanej przez Christiana Huyghensa – nie było jednak jasne, w jaki sposób połą3
Dokładne rozumowanie Laplace’a można znaleźć m.in. w jego artykule (1799) oraz jego
anglojęzycznych opracowaniach: Montgomery, Orchiston, Whittingham 2009, s. 93–94 oraz
Ellis, Hawking 1973, s. 364–368.
4
Tłumaczenie własne; tekst oryginalny: „Laplace omitted the speculations in later editions,
and seems never to have alluded to it again” (Gillispie 1997, s. 175).
5
Tłumaczenie własne; tekst oryginalny: „[...] Thomas Young’s discovery of the interference
of light with itself was forcing natural philosophers to abandon the corpuscular description of
light in favor of a wave description devised by Christian Huygens – and it was not at all clear how
this wave description should be meshed with Newton’s laws of gravity so as to compute the effect
of a star’s gravity on the light it emits. For this reason, presumably, Laplace deleted the concept
of a dark star from the third and subsequent editions of his book” (Thorne 1994, s. 123).
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czyć teorię falową z newtonowskimi prawami grawitacji tak, aby udało się wyliczyć
wpływ siły grawitacji pochodzącej od gwiazdy na światło, które emituje. Najprawdopodobniej z tego właśnie powodu Laplace zrezygnował z koncepcji czarnej
gwiazdy w trzecim i kolejnych wydaniach swojej książki [Exposition...]. (Thorne
1994, s. 124)

Podobne poglądy można również znaleźć w tekście Gibbons’a (1994), który
jako przyczynę niewielkiego rozgłosu prac Michell’a oraz Laplace’a podaje ich
sprzeczność z falową koncepcją światła. Inne stanowisko prezentuje Bartusiak
(2015, s. 14). Według niej Laplace mógł porzucić swoją koncepcję z dwóch
powodów. Pierwszy z nich jest podobny do tych sugerowanych przez Gibbons’a oraz Thorne’a: naukowiec skonfrontował swoje rozumowania z badaniami Younga i zdecydował się zrezygnować z publikacji tekstu o niewidocznych gwiazdach w dalszych wydaniach Exposition.... Jednakże Bartusiak pozostawia jeszcze jedną możliwość wyjaśnienia: Laplace przestał się interesować
tym zagadnieniem6. Właśnie to drugie wyjaśnienie wydaje się być najbardziej
prawdopodobnym.

Rys. 1. Schemat eksperymentu Younga (Hecht
2012, s. 398) w wersji z 1803 roku. Światło
najpierw przechodzi przez jedną szczelinę,
przez co powstaje wiązka koherentna przestrzennie, będąca źródłem potrzebnym do
właściwej części doświadczenia (współcześnie
często pomija się ten element układu; wtedy do
oświetlenia dwóch szczelin wykorzystywany
jest laser). Światło pada następnie na dwie
szczeliny, za którymi ustawiony jest ekran.
Pojawiają się na nim jaśniejsze i ciemniejsze
prążki. Takie zjawisko łatwo jest wyjaśnić
przyjmując, że światło ma naturę falową. Wtedy okazuje się, że jasne prążki odpowiadają
miejscom, gdzie fala świetlna została wzmocniona (max), a ciemne w punktach wygaszenia
(min)

6
Pisze ona: „Laplace may have had second thoughts when light came to be viewed as waves,
not corpuscles. Or -perhaps he simply experienced a loss of interest, for in subsequent editions of
Système du monde, which he published up until his death in 1827, he expunged his invisiblestar
speculation and never referred to it again” (Bartusiak 2015, s. 14).
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4. Czy jest się o co spierać?
Patrząc z punktu widzenia współczesnej wiedzy fizycznej, doniosłość doświadczenia Younga nie budzi żadnych kontrowersji. Jest ono przywoływane we
wszystkich podręcznikach do optyki, a jego wyniki są jednym z najbardziej
popularnych dowodów przemawiających za falową naturą światła. Zapomina
się jednak, że wielkie odkrycia często spotykają się na początku z dużą nieufnością środowiska naukowego i krytyką. Tak było również w przypadku Younga
i jego doświadczenia. W 1801 roku przedstawił on swoje wyniki w artykule
„On the Theory of Light and Colours”, zaprezentowanym członkom Royal Society (Young 1802).
Jak zauważa m.in. Cajori, artykuł Younga z 1801 roku został mocno skrytykowany i zupełnie nie zyskał uznania w ówczesnym środowisku naukowym.
Wyjątkowo zagorzałym przeciwnikiem tego tekstu okazał się Lord Brougham,
według którego artykuł nie zawierał „nic, co zasługuje na miano eksperymentu
lub odkrycia” (Cajori 1962, s. 150)7. Fakt, iż wydana w formie pamfletu odpowiedź Younga na krytykę sprzedała się tylko w jednym egzemplarzu, dodatkowo świadczy o braku akceptacji i rozgłosu jego badan wśród współczesnych mu
naukowców. Przyjmuje się, że dopiero eksperymenty Fresnela przyczyniły się
do popularyzacji falowego podejścia Younga8, jednak to nastąpiło niespełna
dwadzieścia lat później, zatem nie mogło mieć wpływu na decyzje Laplace’a
o rezygnacji z pomysłu rozwinięcia rozważań o bardzo masywnych gwiazdach.
Co więcej, mając do dyspozycji dwa rozwiązania problemu depolaryzacji: falowe – rozwinięte najpierw przez Younga, a potem uzupełnione przez Fresnela
oraz Arago oraz korpuskularne – stworzone przez Biota, Laplace wybrał to
drugie9. Jeżeli zatem nawet po powszechnym zaakceptowaniu falowej hipotezy
światła Laplace wciąż nie był do niej przekonany, trudno przypisywać mu entuzjazm względem tej teorii przed rokiem 1808, w którym pojawiło się pierwsze
wydanie Exposition... bez wzmianki o niewidocznych gwiazdach.
Pytając o motywacje Laplace’a do porzucenia swojego pomysłu, warto sięgnąć do oryginalnego tekstu i jeszcze raz dokładnie przejrzeć całą książkę.
Uważnemu czytelnikowi w pierwszej chwili rzuci się w oczy znikomy stosunek
objętościowy notki o niewidzialnych gwiazdach w stosunku do całego dzieła.
Mając w świadomości cały dorobek Laplace’a, widać jasno, że analizowany
tutaj pomysł był tylko jednym z tysięcy, które rozważał. Wiele z nich było przełomowych dla swojej epoki i spotkało się z zainteresowaniem środowiska naukowego. Trudno zatem dziwić się brakowi zainteresowania Laplace’a jego własnym pomysłem, który dziś wywołuje tyle emocji. Niepokój może budzić znik7

Tłumaczenie własne; tekst oryginalny: „nothing which deserves the name either of the experiment or discovery” (Cajori 1962, s. 150).
8
Por. (Tyndall 1875, s. 51); podobne głosy można znaleźć również w wypowiedziach
Helmholza.
9
Patrz: (Cajori 1875, s. 155), (Varvoglis 2014, s. 54).
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nięcie tego fragmentu w kolejnych wydaniach Exposition... Okazuje się jednak,
że zacytowane wcześniej zdanie zostało zapisane w ostatnim rozdziale całej
książki, zatytułowanym „Considérations sur le Système du monde, sur les progrès futurus de l’astronomie” (Laplace 1796, s. 293), lub w wydaniu angielskim: „Considérations of the system of the world, and on the future progress in
astronomy” (1809, s. 354) oraz (1830, s. 324). Nie powinien zatem dziwić fakt
zmiany treści tego rozdziału przy kolejnych wydaniach w taki sposób, aby
wciąż były one aktualne. Współcześni badacze zastanawiający się nad usunięciem wzmianki o niewidocznych gwiazdach nie zauważyli, że Laplace całkowicie zmienił cały ten rozdział, w którym podawał wiele różnych przewidywań.
Na przykład w tekście z 1796 rozpoczyna on od opisania budowy Układu Słonecznego, zaś w wydaniach późniejszych (1830) buduje on systematyczne
wprowadzenie do historii astronomii. Komentuje on wyniki najnowszych
w tamtym czasie badań astronomicznych, które były szeroko dyskutowane
w środowisku naukowym. Dodaje też dwa dodatkowe rozdziały do całej książki. Wydaje się zatem, że budząca dziś tyle emocji wzmianka o czarnych dziurach, została porzucona przypadkiem – wraz z wieloma innymi pomysłami Laplace’a, które w jego czasach wydawały się mało prawdopodobne i interesujące.
5. Podsumowanie
Nie ulega wątpliwości, że Laplace wyprzedził swoją epokę, przewidując istnienie czarnych dziur. Można się spierać o jego motywacje w rezygnacji z tego
pomysłu w późniejszych wydaniach Exposition..., jednak najbardziej prawdopodobną hipotezą wydaje się być przypadkowe porzucenie tego pomysłu, który
na przełomie XVIII i XIX wieku nie budził większych emocji. Być może niewyobrażalność istnienia tak osobliwych obiektów z perspektywy czasów Laplace’a sprawiła, że nie pochylił się on bardziej nad swoim pomysłem. Brak możliwości zaobserwowania ich na niebie również mógł skutecznie zniechęcić fizyka do poważnego zagłębienia się w ten temat. Jednakże tak długo, jak nie
odnajdą się listy lub wspomnienia Laplace’a, w których wyjaśnia on motywacje
rezygnacji pomysłu o niewidzialnych gwiazdach, można jedynie spekulować na
ten temat. Dotychczas nie znaleziono takich materiałów.
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Sprawdzić Einsteina
Bronisława Średniawa

Niedługo minie 100 lat od obserwacji zaćmienia Słońca, które dostarczyło dowodu na poprawność ogólnej teorii względności opublikowanej w 1916 roku.
Trzy zjawiska
Ogólna teoria względności Einsteina (fot. 1) przewidywała trzy zjawiska, za
pomocą których można przetestować jej przewidywania. Był to ruch peryhelium Merkurego, zakrzywienie trajektorii światła w pobliżu masy oraz grawitacyjne przesunięcie długości fali elektromagnetycznej w kierunku fal dłuższych
– tj. ku czerwieni.

Fot. 1. Ruch Merkurego w peryhelium
(źródło: https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=gUaAXs8L&id=8DEE8B9
897EC60D903C26C993F72C976C9DBDF04&thid=OIP.gUaAXs8Lzc-DBrRaqfG1CwHaG2
&mediaurl=https%3a%2f%2fblogs-images.forbes.com%2fstartswithabang%2ffiles%2f2015
%2f11%2f2000px-Perihelion_precession.svg_-1200x1109.png&exph=1109&expw=1200
&q=mercury+perihelion+motion&simid=608047245464044453&selectedIndex=1&ajaxhist=0)
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W połowie XIX wieku astronom francuski Urbain Le Verrier bardzo dokładnie obliczył parametry odbity Merkurego wokół Słońca. Wziął pod uwagę
przyciąganie newtonowskie między Merkurym a Słońcem i wszystkimi znanymi wówczas planetami: Wenus, Ziemią, Marsem, Jowiszem, Saturnem, Uranem, Neptunem. To, że peryhelium Merkurego (tj. położenie najbliższe Słońca)
przesuwało się, nie było w obliczeniach w ramach teorii grawitacji Newtona
zaskoczeniem. Jednak te obliczenia nie zgadzały się z obserwacją o niewielką,
ale tajemniczą wartość 43 sekund kątowych. Próbowano się z tym uporać na
różne sposoby. Najbardziej spektakularne było poszukiwanie pomiędzy Merkurym a Słońcem jeszcze jednej planety, której nawet przedwcześnie nadano
nazwę Wulkan. Dopiero obliczenia w ramach ogólnej teorii względności wytłumaczyły ten tajemniczy przyczynek z bardzo dobrą dokładnością do jednej
setnej sekundy kątowej. Był to najwcześniejszy przypadek rozwiązania zaobserwowanego problemu fizycznego przy wykorzystaniu ogólnej teorii względności.
Drugim zjawiskiem było odchylenie promienia świetlnego od linii prostej
w pobliżu Słońca. Można to było zmierzyć w czasie zaćmienia naszej najbliższej gwiazdy przez Księżyc – należało wykonać fotografie Słońca na tle gwiazd
w czasie zaćmienia. Dla porównania, wcześniej lub później trzeba było z tego
samego miejsca sfotografować ten sam obszar nieba, co w czasie zaćmienia. To
zdjęcie musiało być wykonane oczywiście w nocy, kiedy gwiazdy są widoczne
na swoich miejscach, w pozycjach niezaburzonych z powodu obecności Słońca.
Wynik doświadczenia to różnica położeń każdej z widocznych gwiazd w obu
sytuacjach. Gwiazdy daleko od Słońca nie powinny doświadczać widocznego
odchylenia. Gwiazdy w pobliżu Słońca pozornie oddalają się od niego, tym
bardziej, im bliżej tarczy słonecznej się znajdują.
Ogólnie uznawane doświadczalne dowody na istnienie trzeciego zjawiska –
grawitacyjnego przesunięcia ku czerwieni znaleziono dopiero na przełomie lat
50. i 60. XX wieku. Warto podkreślić, że nie były to obserwacje astronomiczne,
ale eksperyment wykonany w laboratorium.
Einstein potrzebował jeszcze trochę czasu
W 1911 roku Einstein wyliczył, że promień świetlny przebiegający w pobliżu
Słońca powinien się odchylić o 0,875 sekundy łuku. Środowisko naukowe
chciało ten wynik sprawdzić. W 1912 roku z Argentyny do Brazylii wyruszyła
ekspedycja, by obserwować zaćmienie Słońca. Mieli między innymi zająć się
obserwacją sprawdzającą to przewidywanie Einsteina. Jednak zła pogoda zniweczyła te plany. Następne zaćmienie Słońca było 21 sierpnia 1914 roku na
Krymie. Kilka ekspedycji tam się wybierało, jednak wybuch I wojny światowej
pokrzyżował plany badaczom. Część astronomów Rosjanie zawrócili do domu,
innych internowali, a ekwipunek skonfiskowali. Nie trzeba już właściwie dodawać, że pogoda do obserwacji nie dopisała. Może i dobrze się stało, bo war-
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tość 0,875 sekundy kątowej nie była ostatecznie wartością poprawną. W istocie
było to odchylenie wyznaczone zgodnie z teorią Newtona dla cząstki poruszającej się z prędkością światła. Trzeba dodać, że takie odchylenie zostało już obliczone w przeszłości przez Henry’ego Cavendisha w 1784 roku i przez Johanna
von Soldnera w 1803 roku. Einstein potrzebował jeszcze trochę czasu. W 1915
roku skończył pracę nad tworzeniem ogólnej teorii względności i w roku następnym ukazała się ona drukiem. Wartość odchylenia światła w pobliżu Słońca
wyznaczona z uwzględnieniem grawitacyjnego zakrzywienia przestrzeni
(rys. 2) wynosiła 1,75 sekundy łuku. Nowa, dwukrotnie większa wartość takiego niewielkiego efektu zwiększyła szanse jego zmierzenia.

Fot. 2. Zakrzywienie przestrzeni, rys. Johnstone
(źródło: http://www.astro-photography.net/images/figure%202%20relativity_light_bending.jpg)

Entuzjasta ogólnej teorii względności
Pamiętajmy, że trwała I wojna światowa. Einstein pracował nad ogólną teorią
względności w Berlinie. Jej najgorętszy orędownik Arthur Stanley Eddington
(1882–1944) (fot. 3), astronom – w Anglii w Cambridge. Oba państwa dzieliło
nie tylko Morze Północne, ale i linia frontu. Eddington otrzymywał materiały na
temat ogólnej teorii względności od obywatela kraju neutralnego w tej wojnie,
Holendra, Willema de Sittera (fot. 4).
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Fot. 3. Arthur Stanley Eddington (1882–1944)
(źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Arthur_Stanley_
Eddington#/media/File:Arthur_Stanley_Eddington.jpg)
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Fot. 4. Willem de Sitter (1872–1934)
(źródło: https://commons.wikimedia.
org/wiki/File:DeSitter.jpg)

Królewski Astronom Sir Frank Watson Dyson zaproponował pomiary odchylenia promienia świetlnego w pobliżu Słońca, w czasie zaćmienia Słońca
29 maja 1919 roku (fot. 5), kiedy to nasza gwiazda będzie na tle Hyadów, gromady otwartej w gwiazdozbiorze Byka. Wybrał też nie jedno, ale dwa miejsca
obserwacji.

Fot. 5. Zaćmienie Słońca w 1919 roku
(źródło: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:1919_eclipse_positive.jpg)
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Eddington wygłaszał wykłady dla różnych gremiów na temat nowej teorii
grawitacji, a w roku 1923 wydał książkę Matematyczna teoria względności.
Einstein niebywale cenił tego entuzjastę swojej teorii, a wymienioną publikację
uważał za najlepszą prezentację ogólnej teorii względności.
W 1917 roku rozpoczęto przygotowania do wypraw, które w czasie zaćmienia Słońca miały zmierzyć zjawisko ugięcia promienia świetlnego przez Słońce.
Wojna trwała, Eddington, nawet jako pacyfista – z wyznania kwakier, mógł
zostać zmobilizowany. Dzięki wstawiennictwu Królewskiego Astronoma,
Franka Dysona i wysoko postawionych profesorów z Cambridge, po długich
pertraktacjach w Home Office, Eddington w lipcu 1918 roku ostatecznie uniknął wcielenia do wojska.
Rząd przeznaczył na instrumenty astronomiczne 100 funtów szterlingów
i 1000 funtów szterlingów na podróż wraz z resztą kosztów. Skompletowanie
koniecznego wyposażenia przedstawiało problem. Specjaliści od wykonywania
instrumentów naukowych albo walczyli na froncie, albo byli zaangażowani
w pracę na rzecz wojska. Praktycznie do zawieszenia broni w listopadzie
1918 roku nie mogli oni zająć się pracą na potrzeby ekspedycji. A już w lutym
1919 roku należało wyruszyć w drogę.
Zaledwie cztery miesiące po zakończeniu działań wojennych dwie angielskie drużyny astronomów wyruszyły w świat. Pierwsza pod przewodnictwem
samego Eddingtona na wyspę Principe w Gwinei Równikowej w Afryce oraz
druga wyprawa na czele z Andrew Crommelinem, astronomem z Greenwich, do
brazylijskiego miasta Sobral.
Ekscytujące oczekiwanie
Wynik planowanych obserwacji wcale nie był oczywisty. Mogło się zdarzyć
różnie. Po pierwsze pogoda mogłaby zawieść wszystkich i trzeba by wtedy
czekać na kolejne zaćmienie i organizować nowe wyprawy dla sprawdzenia
wyników Einsteina. Mogli też podróżnicy – astronomowie nie wykryć żadnego
odchylenia pozycji gwiazd w tle, mimo obecności Słońca. To nie zgadzałoby
się ani z teorią Newtona, ani Einsteina. Mogli też na przykład otrzymać wynik
z teorii newtonowskiej 0,875 sekundy łuku. Byłoby to miażdżące dla ogólnej
teorii względności i samego Einsteina. W końcu mogli potwierdzić teorię Einsteina, czyli 1,75 sekundy łuku. To z kolei zdetronizowałoby królującą od ponad dwustu lat teorię grawitacji Newtona. Środowisko naukowe czekało więc
w napięciu na zaćmienie.
W dniu zaćmienia na wyspie Principe rano przeszła burza. Wydawało się,
że pogoda nie pozwoli na jakikolwiek pomiar. Ale niespodziewanie około
południa deszcz przestał padać, a półtorej godziny później Słońce zaczęło się
wychylać zza chmur. Wykonano 16 fotografii. Z nich tylko dwie okazały
się użyteczne. Do Londynu Eddington wysłał telegram „PRZEZ CHUMURY.
OPTYMISTYCZNIE”.
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W Sobral pogoda była lepsza. Zaćmienie nastąpiło tam rano. Wysłano telegram do Londynu: „ZAĆMIENIE DOSKONAŁE”. Jednakże nie obyło się bez
problemów. 11 zdjęć zrobionych przy użyciu lunety, na której polegano najbardziej, okazało się nieostrych. Instrument stracił ogniskowanie z powodu ogrzania przez Słońce. Na szczęście, za pomocą rezerwowego, mniejszego teleskopu
udało się wykonać 8 fotografii, z przynajmniej siedmioma gwiazdami na każdym zdjęciu.
Jak wspomniałam na początku, sam efekt był bardzo subtelny. Niebagatelny
wpływ na niego mogło mieć rozszerzanie się i kurczenie płytek fotograficznych
na skutek zmian temperatury powietrza, gdyż w czasie samego zaćmienia zrobiło się wyraźnie chłodniej. Co więcej, emulsja fotograficzna mogła nie być idealnie jednorodna. Płytki fotograficzne mogły być eksponowane w innych warunkach w czasie zaćmienia i w czasie fotografowania tego samego obszaru
nieba bez Słońca. Warunki, w których dochodzi do załamania światła w atmosferze ziemskiej mogły także ulegać zmianie w czasie zaćmienia. Takie nakładające się na siebie zaburzenia mogły zniweczyć wysiłek astronomów.
Eddington wykonał pierwsze obliczenia jeszcze na miejscu obserwacji. Już
3 czerwca, jak pisał w swoim notatniku, jedna fotografia z zaćmienia, którą
opracował, dała rezultat zgodny z przewidywaniami Einsteina.
Potwierdzenie
Eddington przyjął na siebie główny ciężar opracowania danych pomiarowych.
Rezultaty z obu wypraw przedstawiono w Royal Society of London w dniu
6 listopada 1919 roku. Zebranie prowadził J.J. Thomson – odkrywca elektronu.
Przemawiali: Dyson, Crommelin i Eddington. Odchylenie promienia świetlnego
w pobliżu Słońca wyniosło ze zdjęć w Sobral 1,98 ± 0,16 sekundy łuku, a ze
zdjęć w Principe 1,61 ± 0,40 sekundy łuku. Zatem potwierdzały nową teorię
grawitacji.
Sam Einstein o wynikach dowiedział się wcześniej, już pod koniec września
1919 roku i dla niego nie było wątpliwości, że potwierdzają jego teorię.
Einstein skomentował podniecenie i nerwowe oczekiwanie Maxa Plancka na
wyniki ekspedycji. Geniusz z poczuciem humoru pisał, że gdyby Planck rozumiał nową teorię grawitacji, to spokojnie poszedłby spać w czasie zaćmienia
Słońca 29 maja 1919 roku, tak jak zrobił to sam Einstein.
Na wspomnianym zebraniu 6 listopada 1919 roku był również obecny Ludwik Silberstein, znawca i autor podręczników ogólnej teorii względności, rodem z Polski. Wówczas, na posiedzeniu w Royal Society, zwrócił się on do
Eddingtona żartując, że tylko trzech ludzi rozumie teorię grawitacji Einsteina.
W domyśle, pierwszym miał być jej twórca, drugim Silberstein. Gdy Eddington
przez chwilę nic na to nie odpowiedział, Silberstein zachęcił go do odpowiedzi,
mówiąc, by nie był tak nieśmiały. Na to Anglik celnie zaripostował: „Ah, nie!
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Ja się zastanawiałem, kim mógłby być ten trzeci”. Oczywiście miał na myśli
siebie, jako tego drugiego.
Od niedowierzania po pewność
Nie można potępiać tych, którzy podchodzili ostrożnie, a nawet sceptycznie do
tych wyników. Warto zwrócić uwagę, że wykonano również obliczenia ze zdjęć
z większego teleskopu z Sobral, które były nieostre i otrzymano wartość szukanego kąta 0,93 sekundy łuku. Była to wielkość wyraźnie bliższa wynikowi
z teorii Newtona niż Einsteina. Eddington odrzucił jednak te wartości z powodu
braku ostrości zdjęć. Co więcej, niektórzy naukowcy mieli wątpliwości czy
Eddington, wielki entuzjasta ogólnej teorii względności, na pewno pozostał
wierny najlepszym standardom opracowania danych. Sprawdzenia obliczeń
Eddingtona wykonywano wielokrotnie przez lata, za pomocą coraz to lepszej
techniki obliczeniowej. Okazało się, że wyniki Eddingtona obroniły się mimo
upływu lat.
Drugi raz mierzono odchylenie promienia świetlnego przechodzącego w pobliżu Słońca w 1922 roku w czasie zaćmienia Słońca w Australii. Potem wielokrotnie jeszcze powracano do tej metody aż do lat 50. XX stulecia. Z powodu
zaburzeń w trakcie przechodzenia światła przez atmosferę ziemską nie udało się
istotnie zmniejszyć niepewności takich wyników. Potem uzyskano zwiększenie
dokładności dzięki pomiarom interferencji fal radiowych.
Dziś zjawisko zakrzywienia promienia świetlnego w pobliżu dużej masy
mierzy się z imponującymi dokładnościami. Wielką popularność zdobyła sobie
metoda tzw. mikrosoczewkowania grawitacyjnego, której prekursorem był
zmarły przedwcześnie polski astronom Bohdan Paczyński (1940–2007). Pomiary takie dostarczają wiedzy o budowie galaktyk, pomagają szukać niewidocznej
materii, czarnych dziur, czy dostarczają informacji o fluktuacjach w promieniowaniu reliktowym.
Warto dodać, że na temat omówionego w tym artykule doświadczenia nakręcono film Einstein and Eddington (2008).
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Gra EGZAMIN
Damian Wróbel, student III roku
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH

Każdy na pewno zadawał sobie pytanie ‘czy warto się uczyć?’. Po znalezieniu
setek powodów, by tego nie robić, większość bierze jednak książkę do ręki
i stara się przyswoić nowe pokłady wiedzy. Traktując egzamin jako grę, przeanalizujmy (przy użyciu podstawowych narzędzi teorii gier) grę w egzamin
i poszukajmy odpowiedzi na to odwieczne pytanie.
Rozważmy następującą sytuację: student przygotowuje się do egzaminu,
który zaważy o jego ocenie końcowej. Może otrzymać: 2.0, 3.0 lub 4.0, znając
stan swojej wiedzy, uważa, że otrzymanie przez niego oceny 5.0 jest niemożliwe, zwłaszcza u wymagającego egzaminatora. Chciałby uzyskać jak najlepszy
wynik, ale też nie chciałby poświęcić dużo czasu na naukę. Wiemy, że uzyskanie oceny 2.0 nie przynosi mu żadnej satysfakcji, ale też nie poniesie ‘kosztów
nauki’, gdy nie podejmie próby nauki. Dodatkowo uznał, że jeśli całkowicie
poświęci się nauce i otrzyma 3.0, to nie będzie widział w tym korzyści. Natomiast otrzymanie 4.0 daje czterokrotnie więcej satysfakcji niż wysiłek włożony
w połowiczne poświęcenie się nauce. Przykładowe użyteczności spełniające te
warunki:
0 – otrzymanie 2.0 (O2)
2 – otrzymanie 3.0 (O3)
4 – otrzymanie 4.0 (O4)

0 – brak nauki (B)
–1 – połowicznie poświęcenie się nauce (Ś)
–2 – całkowite poświęcenie się nauce (N)

Uznajemy, że zasłużoną i odpowiadającą wiedzy studenta oceną przy braku
nauki jest 2.0, przy połowicznej nauce 3.0, a przy całkowitym poświęceniu się
4.0. Ponadto zakładamy addytywność użyteczności związanych z konkretną
oceną i związanych z natężeniem nauki, co prowadzi nas do tego, że całkowita
satysfakcja przełożona na wartość wypłaty w grze jest sumą składnika pochodzącego od oceny i od zaangażowania w naukę.
Jednak ocena końcowa nie zależy tylko od wyniku egzaminu. Pewien wpływ
na ocenę końcową mają również ćwiczenia, z których student otrzymał jedną
z not 2.0, 3.0 lub 4.0. Jeżeli to była ocena 2.0, to aby student mógł przystąpić
do egzaminu, musiała zostać poprawiona, ale fakt, że student nie był pozytywnie oceniony nie umknął uwadze wykładowcy – dość wymagającego egzaminatora, który wierzy, że surowiej oceniając zyskuje szacunek i skłania studentów
do większego zaangażowania w naukę przedmiotu, który prowadzi. Ta cecha
sprawia, że równie chętnie wystawi ocenę niższą niż wskazuje na to egzamin,
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co niechętnie da notę wyższą niż zasłużona egzaminem. Dwukrotnie większą
wagę przykłada jednak do tego, by ocena była zgodna z wiedzą zaprezentowaną
przez studenta na egzaminie. Jest to tak samo istotne, jak utrzymanie oceny
z ćwiczeń. Przykładowe użyteczności spełniające te warunki:
2 – postawienie oceny zasłużonej 1 – postawienie oceny niższej niż zasłużona
2 – utrzymanie oceny z ćwiczeń –1 – postawienie oceny wyższej niż zasłużona
Także tutaj zakładamy addytywność użyteczności związanych z niewykluczającymi się zdarzeniami. Załóżmy też dla uproszczenia, że nie jest możliwe
otrzymanie oceny 4.0, jeśli było się ocenionym na 2.0, i nie jest możliwe
otrzymanie oceny 2.0, jeśli było się ocenionym na 4.0. Całą tę sytuację możemy
potraktować jako grę sekwencyjną o pełnej informacji. Decyzje podejmowane
są kolejno i zarówno student, jak i wykładowca w każdej chwili mają pełną
wiedzę na temat sytuacji, w jakiej się znajdują. Można to zobrazować drzewkiem gry. Najpierw student otrzymuje ocenę z ćwiczeń (ocenę 2.0 poprawia),
następnie podejmuje decyzję o stopniu zaangażowania w naukę, co przekłada
się na jego wynik na egzaminie. Ostatnim etapem jest wystawienie oceny końcowej przez egzaminatora. Drzewko gry wraz z wypłatami graczy (student;
wykładowca) przedstawiono na rysunku 1.

Rys. 1. Drzewo gry EGZAMIN z wypłatami graczy
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Oczywistym jest, że zarówno student, jak i egzaminator dążą do uzyskania
jak największej wypłaty. Ostatnia decyzja należy do egzaminatora. W sytuacji
wyboru podejmie on decyzję bardziej opłacalną dla siebie, czyli taką, której
towarzyszy większa wypłata. Dla przykładu: studentowi, który z ćwiczeń miał
3.0, a na egzamin przyszedł całkowicie nieprzygotowany (B) odpowiada węzeł
3.0 → B, gdzie bardziej opłacalne jest postawienie oceny 2 (wypłata egzaminatora 2) niż ocen 3 lub 4 (wypłaty odpowiednio: 1 oraz –1). Postępując w ten
sposób1 można odrzucić decyzje, które nie zostaną podjęte przez wykładowcę,
ponieważ w danej sytuacji będzie mógł on wybrać opcję bardziej dla niego
opłacalną. Na rysunku 2 znajduje się drzewko gry po takiej redukcji.

Rys. 2 Drzewko gry EGZAMIN po pierwszej redukcji

Przeprowadzając takie rozumowanie student dowiaduje się, jakie konsekwencje będzie miała każda jego decyzja. Znając swoją ocenę z ćwiczeń może
zatem postąpić tak, by otrzymać jak największą wypłatę. Dla przykładu: student, który z ćwiczeń miał 3.0 zdecyduje się na naukę ze średnią intensywnością, ponieważ wtedy otrzyma ocenę 3, a w tej sytuacji wiąże się to z wypłatą 1,
podczas gdy brak nauki i pełne zaangażowanie w naukę prowadzą do wypłaty 0.
1

Technika przycinania drzewka gry, por. „Teoria gier” rozdz. 7, Philip D. Straffin.
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Warte odnotowania jest to, że studentowi, który z ćwiczeń otrzymał 4.0, nauka ze średnią intensywnością daje gorszą nie tylko wypłatę, ale i ocenę, niż
brak nauki. Wynika to z przywiązania wykładowcy do oceny z ćwiczeń.
Eliminując mniej korzystne opcje otrzymamy drzewko jak na rysunku 3.
Sytuacja tutaj wydaje się być jasna:
– student przy ocenie z ćwiczeń 2.0 nie będzie się uczył i otrzyma ocenę 2;
– student przy ocenie z ćwiczeń 3.0 podejmie próbę nauki i otrzyma ocenę 3;
– student przy ocenie z ćwiczeń 4.0 nie będzie się uczył i otrzyma ocenę 4;
Egzaminator, który powtórzy to rozumowanie zauważy, że wystawienie
oceny 4.0 z ćwiczeń jest dla niego nieopłacalne. Prowadzi ono do wypłaty czterokrotnie niższej niż oceny 2.0 i 3.0, a do tego powoduje, że student nie będzie
się uczył. W związku z tym będzie można zauważyć spadek częstości wystawiania oceny 4.0 z ćwiczeń. Teoretycznie taka ocena nie powinna się wcale
pojawić.

Rys. 3. Drzewko gry EGZAMIN po drugiej redukcji

Dla wykładowcy nie ma różnicy między postawieniem oceny 2.0 a 3.0
z ćwiczeń, obie prowadzą do tej samej wypłaty. Różnicę jednak odczuwa student.
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Ocena z ćwiczeń decyduje o stopniu przygotowania do egzaminu, a co za
tym idzie, o ocenie końcowej i wypłatach graczy. Student, który otrzyma 3.0
z ćwiczeń podejmie naukę ze średnim zaangażowaniem, co poprowadzi go do
oceny 3 i wypłaty 1. Student z oceną 2.0 nauki nie podejmie, co poskutkuje
oceną 2 i wypłatą 0. Z drzewka na rysunku 2 wiemy, że nawet, gdyby oceniony
na 2.0 się uczył, to otrzyma ocenę 2.
Trzeba zwrócić uwagę na fakt, że żadne z tych rozwiązań nie jest optymalne
w rozumieniu Pareto, czyli istnieje rozwiązanie, które zwiększa wypłatę jednemu z graczy, nie ujmując przy tym drugiemu. Jest to rozwiązanie, kiedy student, oceniony na ćwiczeniach na 4.0 uczy się i otrzymuje ocenę końcową 4.
Wypłaty (2;4) są korzystniejsze niż (0;4) i (1;4) do których prowadzi analiza tej
gry.
Można powiedzieć, że los studenta jest w rękach wykładowcy. Nawet ten
rozpatrywany egzaminator, który przez swoją surowość nie jest przychylny
studentom, powinien wystawiać ocenę 3.0, jeśli chce, aby student się uczył.
Wystawienie oceny negatywnej nie przełoży się na większą intensywność nauki
u studenta.
Warto się zastanowić czy rozwój zdarzeń jest niekorzystny tylko dla studenta o tych konkretnych użytecznościach, czy też problemy mogą mieć również
studenci o innych preferencjach. Bezsprzecznie można przyjąć, że otrzymanie
wyższej oceny jest dla studenta lepsze niż oceny niższej. Również bez większych wątpliwości można założyć, że im więcej czasu student poświęci na naukę, tym mniej będzie zadowolony. Wypłatę związaną decyzją B oznaczmy
przez b, natomiast ze zdarzeniem O2 przez o2. Analogicznie oznaczmy pozostałe wypłaty studenta. Będą one spełniać zależności: b > ś > n oraz o2 < o3 < o4.
Bazując na tych truizmach spójrzmy na drzewko w momencie wyboru studenta
z uogólnionymi wypłatami studenta (rys. 4). Każdorazowo wypłata studenta jest
(jak poprzednio) sumą składnika od zaangażowania w naukę oraz składnika
pochodzącego od oceny. Wypłaty egzaminatora pozostają bez zmian, więc
pierwszy etap przycinania drzewka jest identyczny i nie będziemy go powtarzać.
Patrząc na studenta ocenionego na 2.0 widzimy, że niezależnie od podjętych
działań otrzyma ocenę 2. Jego wypłaty różnią się tylko wkładem od poziomu
zaangażowania w naukę. Zgodnie z założeniem b > ś > n, więc decyzją studenta
będzie brak nauki.
Dla studenta ocenionego na 3.0 strategia 3.0 → N jest zdominowana przez
strategię 3.0 → Ś, ponieważ student dostaje o3 w obu przypadkach, ale ś > n.
Pozostaje wybór między strategiami 3.0 → B i 3.0 → Ś. Okazuje się, że to właśnie ten wybór jest kluczowy dla wyniku gry.
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Rys. 4. Drzewo gry EGZAMIN z uogólnionymi wypłatami studenta

Student podejmie decyzję o braku nauki, gdy:

b  o2  ś  o3  o3  o2  b  ś
w przeciwnym razie podejmie próbę nauki o średnim zaangażowaniu.
Student oceniony na 4.0 ma strategię dominującą2 4.0 → B, która prowadzi do
wypłaty będącej sumą najbardziej opłacalnych studentowi opcji B (b > ś > n) i O4
(o4 > o3 > o2).
Takie spojrzenie rzuca nowe światło na problem. Egzaminator jest pewny
wyboru studenta ocenionego na 2.0 oraz 4.0. Jedyna wątpliwość dotyczy ocenionego na 3.0. Zauważmy, że jeśli student oceniony na 3.0 nie będzie się
uczył, wypłata egzaminatora wyniesie 2, a przy ocenieniu wstępnie na 2.0 wypłata wyniesie 4 (por. rys. 1). Z tego wynika, że w przypadku wątpliwości, co
do wyboru studenta, egzaminator, aby nie ryzykować części swojej wypłaty,
w sytuacji wyboru, chętniej oceni pracę studenta na ćwiczeniach na 2.0.
Doświadczenie na szczęście pokazuje, że egzaminy często kończą się pozytywną oceną, co może kłócić się z zaprezentowanym rozumowaniem. Czy wynika z tego, że egzaminatorzy lub studenci nie postępują racjonalnie lub nie kierują
2

Strategię dającą graczowi wypłaty zawsze nie gorsze niż inne strategie.
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się dążeniem do uzyskania jak największej korzyści? Nic z tych rzeczy. Prezentowany model opiera się na założeniach dotyczących użyteczności, dla innego
egzaminatora (z innymi preferencjami) gra może wyglądać zupełnie inaczej. To
założenia o surowości egzaminatora przejawiające się w wartości wypłat są podstawą całego rozumowania, a uzyskane wyniki ich konsekwencją.
Jedną z nieoczywistych konsekwencji jest fakt, że oceniony na ćwiczeniach na
2.0 student nawet, gdy będzie się sumiennie przygotowywał do egzaminu (co jak
wiemy z analizy jest nieopłacalne!), to otrzyma ocenę 2, co więcej egzaminator
będzie wolał dać ocenę 3 studentowi, który się średnio uczył niż jemu. Inną, równie zaskakującą, jest sytuacja studenta, który otrzymał 4.0 z ćwiczeń. Do utrzymania tej oceny po egzaminie prowadzą dwie całkowicie różne drogi: nauka
z pełnym zaangażowaniem i… brak nauki. Nauka na średnim poziomie intensywności przyniesie studentowi ocenę 3.
Wyjaśnienie tego kryje się we wspomnianych założeniach. Przywiązanie egzaminatora do oceny z ćwiczeń powoduje, że wyższe wypłaty towarzyszą sytuacjom, kiedy ocena z ćwiczeń zostaje utrzymana.
Warto też zwrócić uwagę na przewrotność całej sytuacji. Egzaminator, który
stawiał chętniej niższą ocenę niż wyższą, by zmobilizować tym studenta do nauki
w rzeczywistości do nauki zniechęca – student oceniony na 2.0 nie będzie się
uczył, a przecież to właśnie taką ocenę z ćwiczeń będzie najczęściej stawiał wykładowca, jeśli nie będzie chciał ryzykować części swojej wypłaty.
Powyższe rozumowanie może też być argumentem po stronie tych studentów,
którzy na pytanie postawione na wstępie odpowiedzieli przecząco.
Za wsparcie merytoryczne, okazaną pomoc i życzliwość dziękuję prof. dr. hab. Krzysztofowi Kułakowskiemu.
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Efekt Józefa
Paweł F. Góra
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ

Biblijny patriarcha Józef, podstępnie sprzedany w niewolę do Egiptu, słynął ze
swej umiejętności interpretowania snów. Zinterpretował też sen dręczący faraona: o siedmiu tłustych krowach pożartych przez siedem krów chudych, które
wyszły z wód Nilu. Józef zrozumiał [1], że sen ten zapowiadał siedem lat urodzaju, po których miało nastąpić siedem lat nieurodzaju i głodu. Faraon mianował Józefa swoim wezyrem, ten zaś kazał w latach urodzaju gromadzić zapasy,
które pozwoliły Egipcjanom przetrwać lata głodu, które rzeczywiście nadeszły.
Winter is coming, czy komuś coś to mówi?
W starożytności zbiory w Egipcie zależały od corocznych wylewów Nilu.
Wysoki wylew oznaczał znaczne użyźnienie i nawodnienie pól, a więc obfite
zbiory. Niski wylew, przeciwnie, oznaczał suszę, nieurodzaj i widmo głodu.
Wylewy Nilu zależą od opadów w Etiopii, w dorzeczu Nilu Błękitnego. Poziom opadów z kolei zależy od bardzo wielu złożonych i wzajemnie na siebie
wpływających zjawisk meteorologicznych i klimatycznych, których do dziś nie
w pełni rozumiemy. Możemy przyjąć, że poziom corocznych opadów na etiopskich wyżynach, a zatem poziom wylewów Nilu, a zatem obfitość zbiorów, są
zjawiskami losowymi. W „prawdziwie losowym” ciągu zdarzeń spodziewamy
się jednak, że poprzednie zdarzenia znikomo wpływają na następne: po roku
obfitego wylewu równie dobrze może nastąpić kolejny obfity wylew, co i wylew niski. Tak jednak nie jest: Po wysokim wylewie raczej następuje kolejny
wysoki wylew, po wylewie niskim – raczej kolejny niski, po czym po kilku
latach sytuacja gwałtownie się zmienia. We współczesnym języku mówimy, że
w ciągu wylewów Nilu występują długoczasowe korelacje. Po kilku latach obfitości występuje kilka lat nieurodzaju, po czym znów kilka lat obfitości i tak
dalej. Biblijna opowieść o Józefie dowodzi, że już w starożytności ludzie byli
świadomi tego faktu, a był on dla nich tak ważny, że postanowili zapisać go
w literackiej formie w swojej świętej księdze.
Jeśli dokonamy kilku (poważnych!) uproszczeń matematycznych i ograniczymy się do ciągów losowych, mogących jedynie przybierać wartości (–1,+1)
– lub „niski wylew” i „wysoki wylew” – środkowa krzywa na poniższym rysunku odpowiada „prawdziwie losowemu” brakowi korelacji: po liczbie +1
może z równym prawdopodobieństwem wystąpić tak +1, jak i –1, i na odwrót.
Nie ma długoczasowych zależności, choć oczywiście zdarzają się pewne sekwencje kolejnych wysokich, bądź niskich, wylewów.
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Najniższa krzywa obrazuje „efekt Józefa” (termin ten wprowadził Benoit
Mandelbrot, urodzony w Polsce, ale pracujący we Francji i Stanach Zjednoczonych matematyk, twórca teorii fraktali): Ciąg ma tendencję do utrzymywania
takiej samej wartości przez dłuższy czas. Z kolei krzywa najwyższa opisuje
sytuację odwrotną: ciąg ma tendencję do zmieniania wartości na przeciwną
w każdym kroku, dlatego też bardzo rzadkie są sytuacje, w których taka sama
wartość utrzymuje się przez dwa kroki lub dłużej; tego typu ciągi losowe nazywa się niekiedy szumem błękitnym.
Przesuńmy się w czasie o jakieś 3500 lat. W połowie XX wieku brytyjski
hydrolog, Howard Hurst, pracował nad projektem Wielkiej Tamy w Asuanie.
Egipt postanowił przegrodzić Nil potężną tamą, aby mieć stałe źródło wody,
a jeszcze energię elektryczną, której szybko rozwijający się kraj bardzo potrzebował. Rzecz w tym, że nie można było zbudować tamy ani zbyt niskiej, bo
obfity wylew by ją przelał, powodując katastrofę, ani zbyt wysokiej, bo jej budowa byłaby bardzo kosztowna i ciągnęłaby się dłużej, niż Egipt mógł sobie na
to pozwolić. Tama powinna też utrzymać zapas wód do wykorzystania w roku
niskich opadów. Pożądana wysokość tamy zależała od spodziewanych najwyższych wód Nilu. Tylko jak oszacować, a co ważniejsze, przewidzieć wysokość
wylewu rok do roku?
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Hurst posłużył się historycznymi danymi o corocznych poziomach Nilu, pieczołowicie gromadzonymi w średniowieczu przez arabskich władców Egiptu.
Okazało się, że wykazują one długoczasowe korelacje, zupełnie jak w biblijnej
opowieści o Józefie. Hurst opracował matematyczny model tego zjawiska,
a także wprowadził parametr – zwany dziś wykładnikiem Hursta – stanowiący
jego ilościową miarę, przybierający wartości z przedziału (0,1). Wykładnik
Hursta H = 0,5 odpowiada „prawdziwie losowemu” ciągowi bez żadnych zależności czasowych (środkowa krzywa powyżej). Wykładnik Hursta H > 0,5 odpowiada „efektowi Józefa” (najniższa krzywa na rysunku powyżej, H = 0,85).
Wykładnik Hursta H mniejszy od 0,5 odpowiada przypadkowi, w którym ciąg
losowy ma tendencję do zmiany wartości na przeciwną w każdym kroku (najwyższa krzywa na rysunku powyżej, H = 0,15).

Dane, z których korzystał Howard Hurst: Najniższe poziomy Nilu w latach 622–1281

Wyposażony w tę wiedzę, Hurst mógł zaproponować najbardziej odpowiednią i bezpieczną wysokość tamy w Asuanie.
Później okazało się, że tego typu długoczasowe zależności dotyczą nie tylko wylewów Nilu, ale też zjawisk hydrologicznych w innych rzekach i zbiornikach wodnych (na przykład dzienne przepływy wody w Warcie tworzą ciąg
o H 0,84 [2]), w ilości plam słonecznych, w układach słoi (rocznych przyrostów) drzew, w ruchu ulicznym, telekomunikacyjnym i internetowym, w falach
mózgowych, w pewnych procesach ekonomicznych i finansowych, a także
w jeszcze innych sytuacjach. Procesy losowe prowadzące do występowania
długoczasowych korelacji nazywane są szumami fraktalnymi. Badanie takich
procesów i ich wpływu na wiele zjawisk jest ważnym zagadnieniem leżącym
gdzieś na styku matematyki stosowanej, fizyki i różnych nauk szczegółowych.
Nie wiemy, czy patriarcha Józef rzeczywiście istniał – niektórzy utożsamiają
go z Imhotepem, wezyrem Egiptu, lekarzem i budowniczym piramidy schodkowej faraona Dżesera, ale to raczej niemożliwe – ale jego opisana w Biblii
historia uczy nas dwóch rzeczy: Po pierwsze, już w głębokiej starożytności
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ludzie zdawali sobie sprawę z istnienia długoczasowych korelacji w ważnych
zjawiskach przyrodniczych. Po drugie, że w latach prosperity należy oszczędzać, aby przygotować się na nadchodzące lata niedostatku. Pod tym względem
Józef wykazał się wyjątkową przezornością, przeciwną do „naturalnej” skłonności wielu ludzi – a nawet całych państw! – aby cieszyć się z dzisiejszego dostatku i nie martwić się, co będzie w przyszłości, gdy, na przykład, światowa
koniunktura gospodarcza się odwróci lub wystąpią nieoczekiwane zakłócenia.
To bardzo krótkowzroczna, wręcz niebezpieczna polityka. Biblia, poprzez
przykład patriarchy Józefa, uczy nas, że nie tak powinniśmy postępować.

Literatura
[1] Księga Rodzaju 41: 25–36.
[2] M. Radziejewski, Z.W. Kundzewicz, Fractal analysis of flow of the river Warta,
Journal of Hydrology 200, 280 (1997).
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Osiągnięcia krakowskich fizyków
badających promieniowanie kosmiczne
w latach trzydziestych i czterdziestych
XX wieku
Maria Pawłowska
Biblioteka Instytutu Fizyki UJ
Stolica Małopolski, jako jedno z niewielu miast polskich nie została zniszczona
podczas wojny, ale dla Uniwersytetu Jagiellońskiego lata 1939–1945 były najtragiczniejszym okresem w jego historii. 6 listopada 1939 roku podczas „Sonderaction Krakau” profesorowie zebrani w auli uniwersyteckiej zostali podstępnie
aresztowani i przetrzymywano ich w więzieniu przy ulicy Montelupich, skąd
zostali przewiezieni do obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen. Dziesięciu
profesorów nie przeżyło trudów obozowego życia, pięciu zmarło z wycieńczenia i chorób po opuszczeniu obozu. Spośród 512 pracowników naukowych
Uniwersytetu nie przeżyło wojny 43 profesorów, 18 docentów i 15 asystentów,
w tym fizycy krakowscy: Dobiesław Doborzyński i Antoni Raabe, którzy zginęli w Oświęcimiu i Stanisław Dobiński, który zmarł w wyniku ran odniesionych
podczas obrony Warszawy w 1939 roku. Niemcy dewastowali lub wywozili do
Niemiec majątek zakładów uniwersyteckich, 10 z nich, w tym Zakład Fizyki,
uległo całkowitemu zniszczeniu – część urządzeń trafiła do nowo otwartego
gimnazjum niemieckiego dla dzieci urzędników Guberni, część aparatury przekazano do Szkoły Górniczo-Hutniczo-Mierniczej. Budynek Collegium Witkowskiego, w którym mieścił się Instytut Fizyki, przeznaczony został na siedzibę
niemieckiej instytucji pseudonaukowej „Institut für deutsche Ostarbeit”. Mimo
tego, późną jesienią 1939 roku rozpoczęły się nieoficjalne kontakty pracowników naukowych i studentów, które od 1943 roku zaczęły przekształcać się
w zorganizowane tajne studia fizyki; profesorowie wznowili swoją działalność
naukową już w 1942 roku. Należy pamiętać, że te działania odbywały się
w atmosferze terroru okupacyjnego, łączyły się więc z olbrzymim ryzykiem
i wymagały szczególnej ostrożności. Jednakże zapewniały Uniwersytetowi ciągłość pracy dydaktycznej i naukowej, pozwoliły również na niezwłoczne podjęcie jawnej działalności po wyzwoleniu Krakowa w 1945 roku. Wykłady na
wszystkich latach studiów wznowiono wczesną wiosną 1945 roku, uczestniczyli
w nich zarówno przedwojenni studenci ostatnich lat studiów, jak również
uczestnicy tajnego nauczania.
Ponieważ zakłady fizyczne Uniwersytetu i Akademii Górniczej były kompletnie zniszczone przez okupanta, a sprzęt ostatecznie został wywieziony do
Niemiec, konieczne było ponowne zorganizowanie pracowni fizycznych i wy-
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posażenie ich w aparaturę. W marcu 1946 roku, dzięki życzliwemu nastawieniu
ówczesnego ministra oświaty Czesława Wycecha (często wspomina się również
zasługi polityka, Henryka Kołodziejskiego, którego syn Ryszard był asystentem
w Zakładzie Fizyki), uzyskano nadzwyczajną dotację finansową w wysokości
1,5 miliona marek niemieckich, co pozwoliło opłacić trzy wyprawy pracowników Instytutu Fizyki do radzieckiej strefy okupacyjnej w Niemczech, głównie
do Berlina, gdzie zakupiono aparaturę potrzebną do uruchomienia pracowni
i wznowienia pracy naukowej. W tych wyprawach brali udział profesorowie:
Henryk Niewodniczański i Jan Weyssenhoff oraz asystenci Jerzy Gierula i Ryszard Kołodziejski. Zanim wyremontowano Collegium Witkowskiego wykłady
odbywały się w budynku przy ulicy Gołębiej 20, a niektóre zajęcia z fizyki teoretycznej miały miejsce w prywatnym mieszkaniu profesora Weyssenhoffa. Na
szczęście w wojennej zawierusze nie ucierpiała biblioteka katedr fizyki, której
zbiory zaraz na początku wojny studenci przenieśli do Biblioteki Jagiellońskiej.
Powojenna historia Instytutu Fizyki to współpraca z Wojskowym Instytutem
Technicznym (późniejsza Wojskowa Akademia Techniczna), dzięki której
udało się wyremontować Collegium Witkowskiego i przystosować budynek
do potrzeb dydaktycznych i naukowych. W tym odnowionym gmachu w październiku 1947 roku, dzięki osobistemu zaangażowaniu profesora Weyssenhoffa, ówczesnego kierownika Zakładu Fizyki Teoretycznej UJ, zorganizowano pierwszą po wojnie Międzynarodową Konferencję Promieni Kosmicznych
IUPAP, dając w ten sposób początek trwającym do dziś wielkim międzynarodowym spotkaniom poświęconym promieniowaniu kosmicznemu.

Konferencja krakowska miała historyczne znaczenie przede wszystkim dlatego, że wzięli w niej udział wybitni specjaliści zagraniczni zajmujący się za-
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gadnieniami promieniowania kosmicznego, znaleźli się wśród nich: ówczesny
sekretarz generalny Unii Fizyki Czystej i Stosowanej, profesor P. Fleury z Paryża, przewodniczący Komisji Badań Promieni Kosmicznych, słynny odkrywca
efektów geomagnetycznych, profesor Jacob Clay z Amsterdamu, a także sekretarz Komisji, francuski fizyk Pierre Auger, który w 1938 roku zbadał i opisał
wielkie pęki atmosferyczne promieniowania kosmicznego1. To właśnie on pisał,
że badacze promieniowania kosmicznego to alpiniści, górnicy, nurkowie
i aeronauci. Rzeczywiście, pionierzy badań kosmicznych musieli wspinać się
w górach z ciężkim bagażem na plecach (częściami komór mgłowych i magnesów), aby móc przeprowadzać swoje obserwacje na dużych wysokościach (np.
na szczycie Aiguille di Midi w rejonie Mont Blanc w 1942 r.), musieli opuszczać się do głębokich kopalń lub zatapiać swoje instrumenty w jeziorach i ryzykowali życiem w najwyższych lotach balonem.

Pierre Auger i Jan Weyssenhoff
1

Pierre Auger umieścił detektory cząstek wysoko w Alpach i zauważył, że dwa detektory odległe od siebie o wiele metrów często sygnalizują nadejście promieni kosmicznych dokładnie
w tym samym czasie. Odkrył w ten sposób „wielkie pęki kosmiczne” – pęki wtórnych, subatomowych cząstek powstałych w zderzeniach pierwotnych, wysokoenergetycznych cząstek promieni kosmicznych z molekułami powietrza. Wyliczył również, że cząstki, które wywołały zarejestrowane pęki, miały energie rzędu 1015 eV – czyli 10 milionów razy wyższych niż znane uprzednio.
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W Krakowie badania promieniowania kosmicznego rozpoczęto już w latach
trzydziestych XX wieku z inicjatywy profesora Konstantego Zakrzewskiego,
który uzyskał za pośrednictwem Polskiej Akademii Umiejętności wysoką dotację. Dzięki niej urządził laboratorium badawcze w jednej z komór w kopalni
soli w Wieliczce. Od 1937 roku Jan Wesołowski, po odbyciu praktyki w laboratorium Augera w Paryżu, wykonywał pierwsze badania promieniowania za
pomocą koincydencyjnej aparatury licznikowej (liczniki Geigera-Müllera).
Podczas wojny Niemcy zniszczyli całą aparaturę zainstalowaną w Wieliczce.
Badania zostały podjęte na nowo zaraz po wojnie i oprócz Wesołowskiego brali
w nich udział Adam Strzałkowski i Jerzy Janik. Wesołowski zbudował prostą
aparaturę, wykorzystując urządzenia, które udało mu się wynieść z Zakładu
Fizyki zanim Niemcy przejęli budynek Collegium Witkowskiego. Ta aparatura
pracowała w Wieliczce od 1946 roku. W maju 1947 roku na XII Zjeździe Fizyków Polskich Wesołowski zaprezentował wyniki swoich badań, lecz spotkał się
z ogólnym niedowierzaniem, a one, jak się później okazało, były zbieżne z wynikami przedstawionymi kilka miesięcy później przez fizyków węgierskich na
konferencji krakowskiej. Późniejsze badania, wykonane w Wieliczce pod kierunkiem Mariana Mięsowicza, w których brali udział Leopold Jurkiewicz, Jerzy
Gierula i Jerzy M. Massalski, potwierdziły istnienie słabo jonizującego promieniowania niezależnie od znanego już promieniowania mionowego. Promieniowanie słabo jonizujące zostało zinterpretowane jako naturalna promieniotwórczość otoczenia. Publikacja dotycząca tych badań, autorstwa M. Mięsowicza,
ukazała się w prestiżowym czasopiśmie „Physical Review” i była jedną
z pierwszych polskich prac naukowych opublikowanych po wojnie.

Żołnierze niosą powłokę balonu „Gwiazda Polski”
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W 1938 roku postanowiono zorganizować w Polsce pierwszy balonowy lot
stratosferyczny, podczas którego planowano wznieść się na wysokość 30 km
ponad powierzchnię Ziemi i pobić światowy rekord w wysokości lotu balonem
(rekord ten, wynoszący 22,066 m, ustanowił w 1935 r. Albert Stevens), ale
również zmierzyć zależność natężenia promieniowania kosmicznego od wysokości (w przygotowaniu tego badania brali udział fizycy z Krakowa, Warszawy
i Wilna). Aparatura badawcza, mająca znaleźć się w gondoli balonu, ważyła
1360 kg i obejmowała liczniki Geigera-Müllera, dwie komory jonizacyjne, naczynia do pobierania próbek powietrza na różnych wysokościach, termopary
i barometry oraz aparaty fotograficzne do wykonywania zdjęć nieba i ziemi.
Miejscem startu balonu „Gwiazda Polski” miała być Dolina Chochołowska
w Tatrach, a na pokładzie „Gwiazdy” mieli znaleźć się: pilot Zbigniew Burzyński, dwukrotny zdobywca pucharu Gordona Bennetta, kilkakrotny balonowy
rekordzista świata oraz fizyk, badacz promieniowania kosmicznego, dr Konstanty Jodko-Narkiewicz. Po wielomiesięcznych przygotowaniach i ostatecznym zainstalowaniu aparatury w gondoli, z powodu niekorzystnych warunków
pogodowych konieczne było wypuszczenie gazu z aerostatu i wtedy nastąpił
samozapłon wodoru, w wyniku którego balon spłonął, niwecząc szansę na realizację lotu. M. Mięsowicz, biorący udział w przygotowaniach do lotu, wspominał: „To był romantyczny, ale piękny widok szczytów tatrzańskich oświetlonych niebieskim światłem wybuchu. Na szczęście gondola z aparaturą była
w odległości kilkudziesięciu metrów i nie została uszkodzona”. Odbudowana
„Gwiazda Polski” miała wystartować ze Sławska we wschodnich Karpatach we
wrześniu 1939 roku, ale wybuch II wojny światowej zniweczył plany i marzenia zarówno polskich pilotów, jak i polskich fizyków. Gdyby ten lot doszedł do
skutku, to wyniki badań przeprowadzonych na wysokości 30 km przyniosłyby
polskim uczonym miejsce w czołówce światowej.

Wysokość balonu przy starcie wynosiła 120 m (tyle, co 40-piętrowego gmachu), a po całkowitym
wypełnieniu powłoki około 101 m, pojemność powłoki – 124,7 tys. m3, a jej powierzchnia –
12,3 tys. m2
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Jak widać, badania promieniowania kosmicznego mają w Krakowie długą
tradycję. Nie dziwi więc fakt, że właśnie do Krakowa w roku 1947 profesor
Weyssenhoff zaprosił wszystkich liczących się w świecie naukowym fizyków
zajmujących się tego typu badaniami. Na I Międzynarodową Konferencję Promieni Kosmicznych, zwaną konferencją krakowską, przybyło wielu gości zagranicznych. Pierwsza grupa, którą stanowili Czesi, Francuzi, Irlandczycy
i Węgrzy, a także jeden emigrant hiszpański i jeden Brazylijczyk przybyła do
Krakowa z Czechosłowacji; natomiast druga grupa, złożona z dwóch Amerykanów, jednego Anglika i jednego Duńczyka (prof. Arley z Instytutu Bohra) przyjechała z Kopenhagi, zatrzymując się na krótko, wraz z powracającym od Nielsa Bohra profesorem Uniwersytetu Warszawskiego Wojciechem Rubinowiczem, w Warszawie. Jerzy Rayski oprowadzał gości po stolicy, której nie
zdołano jeszcze odbudować, ale wśród gruzu i ruin budynków jeździły już
tramwaje, a mieszkańcy miasta mimo powojennej pożogi starali się żyć normalnie, choć w apokaliptycznej scenerii było to bez wątpienia trudne.

Warszawa, Plac Zamkowy, lato 1947 roku (fot. Henry N. Coob)

Podczas uroczystego otwarcia Konferencji w auli Collegium Novum gości
powitali: rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesor Franciszek Walter
i profesor Konstanty Zakrzewski, ówczesny kierownik Zakładu Fizyki. Uczestników zagranicznych, którzy siedzieli rzędami po obu stronach „tronu” rektorskiego i foteli prezydium, przedstawiał profesor J. Weyssenhoff, odczytując
kolejno nazwiska, oni zaś wstawali i kłaniali się pozostałym uczestnikom konferencji.
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Uczestnicy Konferencji, siedzą od lewej: P. Fleury, M. Forro-Barnothy, J. Clay i P. Blackett;
obok stoją: L. Janossy, W. Heitler, J.A. Wheeler; w drugim rzędzie: P. Auger (w jasnym garniturze), J. Weyssenhoff, L. Leprince-Ringuet

Podczas Konferencji, której obrady miały miejsce w dniach 6–11 października 1947 roku wygłoszono 16 referatów:
1. J. Clay, Natężenie i widmo energii cząstek.
2. B. Gross, Teoria pomiarów absorpcji.
3. C.F. Powell, Ewidencja istnienia mezonów o różnych masach.
4. W. Heitler, O produkcji składowych promieniowania kosmicznego.
5. J.A. Wheeler, Niektóre konsekwencje elektromagnetycznego oddziaływania
mezonów z jądrami.
6. L. Leprince-Ringuet, Określenie i pomiary mas mezonów.
7. R. Maze, A. Fréon, Badania wielkich pęków i pęków lokalnych w powietrzu
do wysokości 7300 m.
8. L. Janossy, O naturze pęków przenikliwych.
9. J.A. Montgomery, Uwaga o analitycznych relacjach między gęstościami
twardej i miękkiej składowej w pękach Augera.
10. P. Blackett, Fotografie pęków przenikliwych.
11. A. Duperrier, Efekt temperatury a dzienne i roczne wariacje promieni kosmicznych.
12. A. Duperrier, Efekt księżycowy promieni kosmicznych.
13. J. Clay, Wybuchy a pęki przenikliwe.
14. G. Bernardini, O spinie mezonów.
15. G. Bernardini, O związku średniego czasu życia z masą mezonów.
16. J. Barnothy, M. Forro, Naturalne produkty rozpadu mezonów na dużych
głębokościach.
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Szczególną uwagę słuchaczy zwróciło wystąpienie profesora Cecila Franka
Powella, fizyka związanego z uniwersytetem w Bristolu, który po II wojnie
światowej rozwinął słynny na cały świat ośrodek badań cząstek elementarnych
przy użyciu emulsji jądrowych. Dzięki tej metodzie dokonał odkrycia mezonu π
i właśnie o tym odkryciu po raz pierwszy informował podczas krakowskiej
konferencji, prezentując swój referat: Evidence for the Existence of Mesons
of Different Mass (Dowody istnienia mezonów o różnych masach). J. Rayski
w 1947 roku pisał: „Pół roku temu prawie nieznany, dzisiaj dr Powell jest najpoważniejszym kandydatem do Nagrody Nobla. Zburzył nasze pojęcia o siłach
jądrowych” i opinia ta w pełni się potwierdziła – w 1950 roku Powell rzeczywiście został laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki.
Uczestnikiem konferencji i autorem referatu Fotografie pęków przenikliwych
był Patrick Blackett z Manchesteru. Podczas wystąpienia opowiedział o odkrytej kilka lat przed wojną metodzie automatycznego fotografowania promieni
kosmicznych. Zaproponowana przez niego metoda polegała na tym, że nad
komorą Wilsona ustawiano licznik Geigera, przez który przelatywała cząstka
kosmiczna, w liczniku następowało wyładowanie prądu elektrycznego spotęgowane przez wzmacniacz, co automatycznie uruchamiało komorę Wilsona
i migawkę aparatu fotograficznego. Dzięki tej metodzie zdjęcia nie były wykonywane na ślepo i na każdym z nich widniał tor cząstki kosmicznej i ewentualne wtórne zjawiska przez nią wywołane. Patrick Blackett otrzymał Nagrodę
Nobla w 1948 roku.

Prof. Patrick Blackett, wynalazca metody
automatycznego fotografowania promieni
kosmicznych (Nagroda Nobla, 1948)

Cecil Frank Powell z Brystolu, odkrywca
mezonu π, laureat Nagrody Nobla
w 1950 roku
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Warto zwrócić uwagę na jeszcze jedno wystąpienie: Walter Heitler (1904–
1981), fizyk teoretyk, uczeń Arnolda Sommerfelda, wygłosił podczas konferencji referat O produkcji składowych promieniowania kosmicznego. Heitler to
autor prac dotyczących wiązań chemicznych, zajmował się również oddziaływaniami elektromagnetycznymi i teorią wielkich kaskad promieniowania kosmicznego, a jego książka Quantum theory of radiation została przetłumaczona
na kilka języków, w 1959 wydano ją w języku polskim.
Spośród zagranicznych uczestników konferencji trzeba wymienić jeszcze
dwa nazwiska: John Wheeler i Lajos Jánossy. Przypomnijmy, John Archibald
Wheeler2 był wówczas młodym, amerykańskim fizykiem teoretykiem, znanym
z prac prowadzonych razem z Nielsem Bohrem nad teorią rozszczepienia opartą
na kropelkowym modelu jądra (teoria Bohra-Wheelera miała ogromne znaczenie dla prac nad wyzwalaniem energii atomowej). Referat, który przygotował
na konferencję nosił tytuł: Niektóre konsekwencje elektromagnetycznego oddziaływania mezonów z jądrami. Natomiast fizyk węgierski, Lajos Jánossy,
będący autorem matematycznych opracowań dotyczących zjawiska kaskad,
w referacie O naturze pęków przenikliwych informował o wykonywanych podczas wojny, pionierskich pracach nad pękami przenikliwymi. Jánossy jest autorem licznych publikacji z zakresu promieniowania kosmicznego, m.in. popularnonaukowej książki Promieniowanie kosmiczne, która ukazała się w polskim
tłumaczeniu w 1956 roku.

Uczestnicy Konferencji na dziedzińcu Collegium Maius UJ, w pierwszym rzędzie stoją (od lewej): P. Blacket, J. Blaton, J.A. Wheeler i W. Heitler, w drugim rzędzie za Heitlerem stoi
L. Jánossy
2

J. Rayski, który opiekował się zagranicznymi uczonymi podróżującymi koleją z Warszawy
do Krakowa, opisuje zabawną sytuację, jaka miała miejsce na dworcu w Krakowie: ponieważ
wszystkie walizki uczonych powierzono bagażowemu, J. Rayski zdziwił się, gdy zauważył, że
Wheeler „taszczy jakiś wielki, sznurkami powiązany pakunek. […] Okazało się, że dostrzegł on
jakąś wiejską kobietę z tłumokiem i z miejsca zaofiarował jej swoją pomoc” [5].
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Organizatorzy konferencji zadbali o to, by podczas obrad stworzyć przyjazną atmosferę, stąd pomysł, by jedną z sesji zorganizować w historycznej kopalni soli w Wieliczce, w wielkiej grocie, na głębokości 100 metrów pod ziemią, bo właśnie w Wieliczce pracowała aparatura krakowskich fizyków
M. Mięsowicza i J. Wesołowskiego. A. Strzałkowski wspominał po latach:
„W 1947 roku odbył się w Krakowie duży międzynarodowy zjazd poświęcony
promieniowaniu kosmicznemu. Z Janikiem zawieźliśmy uczestników tego zjazdu do Wieliczki, żeby im pokazać naszą aparaturę. Jak często się zdarza w takich wypadkach (Niemcy to nazywają Vorführungseffekt), urządzenie przestało
działać. Ale ja wiedziałem, że gdy się lekko kopnie w podstawę, na której aparatura była ustawiona, to liczniki liczą. Wobec tego ja kopałem od czasu do
czasu, a Wesołowski mówił: – «O właśnie w tej chwili przeszedł neutron kosmiczny!»”. Podczas tej sesji małżeństwo Madelein Forro-Barnothy i Jeno
M. Barnothy, fizycy z Budapesztu (od roku 1948 małżonkowie pracowali
w USA), referowali swoją pracę Naturalne produkty rozpadu mezonów na dużych głębokościach, w której przedstawili wyniki pomiarów natężenia promieni
kosmicznych, jakich dokonali w węgierskiej kopalni na głębokości 1000 m.

Blackett i Auger składają kwiaty pod pomnikiem
Mikołaja Kopernika na dziedzińcu Collegium Maius

Spotkanie fizyków w powojennym Krakowie to nie tylko obrady i dyskusje.
Organizatorzy konferencji zaproponowali jej uczestnikom zwiedzanie Krakowa,
a także wycieczkę po starych budynkach Uniwersytetu Jagiellońskiego. I wtedy
okazało się, że większość znamienitych gości nie ma pojęcia o tym, że Mikołaj
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Kopernik był studentem Akademii Krakowskiej. W związku z tym zrodziła się
spontaniczna idea, by na cześć Kopernika zorganizować specjalną sesję. Głównym jej inicjatorem był J.A. Wheeler, który wygłosił piękne przemówienie
o filozofii astronomii na bazie odkryć Kopernika, a Blackett i Auger złożyli
wiązankę kwiatów pod pomnikiem uczonego, znajdującego się wówczas na
dziedzińcu Collegium Maius.

Wpis Mikołaja Kopernika na listę immatrykulacyjną z 1491 roku (fot. Janusz Kozina)
(źródło: http://www.uj.edu.pl/wiadomosci/-/journal_content/56_INSTANCE_d82lKZvhit4m/
10172/14549736)

Ta międzynarodowa konferencja fizyków zajmujących się badaniem promieni kosmicznych miała dla polskich uczonych wymierne znaczenie. Przede
wszystkim nawiązane zostały kontakty naukowe, ale również prywatne, z wybitnymi uczonymi reprezentującymi najważniejsze ośrodki fizyki na całym
świecie. I te właśnie kontakty zaowocowały wkrótce propozycjami współpracy
i licznymi wyjazdami młodych polskich uczonych za granicę. Również dzięki
temu spotkaniu kilka lat później polscy fizycy zostali włączeni do międzynarodowego zespołu badaczy pracujących w CERN-ie. Warto dodać, że ta pierwsza
mająca miejsce w powojennym Krakowie międzynarodowa konferencja fizyków, rozpoczęła cykliczne spotkania fizyków zajmujących się promieniowaniem kosmicznym. Do tej pory odbyło się 35 takich konferencji, kolejne obrady
będą miały miejsce w dniach 25 lipca–1 sierpnia 2019 w Madison (Wisconsin)
w Stanach Zjednoczonych, natomiast uczestnicy 37. Konferencji spotkają się
w dniach 15–22 lipca 2021 roku w Berlinie.
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I Kongres Nauczycieli Fizyki
Łódź, 14–16 września 2018
Piotr Skurski,
przewodniczący Komitetu Organizacyjno-Programowego
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Uniwersytetu Łódzkiego
Celem Kongresu jest integracja środowiska naukowego oraz środowiska nauczycieli fizyki dla wymiany doświadczeń i podejmowania działań zmierzających do podnoszenia jakości i uzyskiwania wysokiej skuteczności nauczania
fizyki na wszystkich poziomach edukacji, inicjowanie i pogłębienie współpracy
środowiska nauczycieli fizyki oraz środowisk naukowych, instytucji i podmiotów, które mają lub mogą mieć bezpośredni, lub pośredni wpływ na osiąganie
tego celu.
Potrzeba podejmowania działań ukierunkowanych na osiąganie tego celu
wynika z analizy zachodzących we współczesnym świecie przemian związanych z dokonującym się postępem naukowym, technicznym i technologicznym.
Skuteczne podejmowanie wyzwań wynikających z dokonujących się przemian,
teraz i w perspektywie najbliższych lat, zależy i zależeć będzie w sposób istotny
od podejmowania przez dobrze przygotowaną młodzież studiów na kierunkach,
dla których fizyka, jej metody i narzędzia stanowią podstawy studiowania, prowadzenia badań oraz projektowania rozwiązań praktycznych. W szczególności
dotyczy to studiów fizyki, studiów matematyczno-przyrodniczych, technicznych, medycznych.
Uczestnictwo w Kongresie umożliwi m.in. uzyskanie informacji od przedstawicieli MEN, MNiSzW i CKE o wprowadzanych i planowanych zmianach
w edukacji (w tym m.in. kształcenia, doskonalenia i awansu zawodowego nauczycieli fizyki).
Sesje plenarne i dyskusje panelowe będą dotyczyć najważniejszych praktycznych zagadnień decydujących o możliwości osiągania oczekiwanych efektów nauczania fizyki. Umożliwią przeanalizowanie wyzwań, jakie stają przed
nauczycielami fizyki wobec dokonujących się przemian.
Warsztaty i dyskusje w zespołach tematycznych będą prowadzone przez
znanych fizyków, dydaktyków fizyki, psychologów i pedagogów ze wszystkich
ośrodków akademickich kształcących nauczycieli fizyki oraz przez doświadczonych nauczycieli praktyków, w tym także mistrzów Science on Stage oraz
członków Klubu Prezenterów Fizyki. Zajęcia te pozwolą na poznawanie, dyskutowanie i współtworzenie praktycznych rozwiązań, możliwych i koniecznych
do wprowadzania do nauczania i uczenia się fizyki przez uczniów. Od starych,
ale sprawdzonych i twórczo zmodyfikowanych, rozwiązań do rozwiązań wyko-
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rzystujących najnowsze osiągnięcia technologiczne (w tym także powszechnie
dostępne smartfony).
Obradom I Kongresu Nauczycieli Fizyki towarzyszyć będzie XXIII Jesienna
Szkoła „Problemy Dydaktyki Fizyki”, będąca kontynuacją jesiennych szkół
organizowanych przez Zakład Nauczania Fizyki Instytutu Fizyki Doświadczalnej oraz Centrum Edukacji Nauczycielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Tegoroczne spotkanie dydaktyków fizyki z ośrodków naukowych w Polsce poświęcone będzie standardom kształcenia i systemowi doskonalenia nauczycieli
fizyki oraz prezentacji badań prowadzonych w dydaktyce fizyki.
Będzie także okazja do swobodnej wymiany doświadczeń podczas nauczycielskiego „bazaru dobrych praktyk edukacyjnych” oraz do dyskusji kuluarowych, wzajemnego poznawania się i nawiązywania współpracy z pracownikami
uczelni oraz współpracy z nauczycielami z różnych stron Polski.
Nie zabraknie także okazji do odwiedzenia Łódzkiego Centrum Nauki
i Techniki EC1 Łódź -Miasto Kultury oraz poznawania Łodzi – miasta o ciekawej historii i ważnego na mapie Polski ośrodka akademickiego i kulturowego.
Więcej informacji na stronie : http://knf1.uni.lodz.pl/

