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Szkoła nauczycielami stoi – dajmy im szansę!

Na stulecie odzyskania niepodległości obecny rząd ofiarował społeczeństwu
rewolucyjną reformę szkolnictwa. Rocznica oraz reforma skłaniają do analizy
minionych czasów, zwłaszcza w tych zwrotnych momentach naszej historii.
Niewątpliwie był to np. okres po II Wojnie Światowej, kiedy to narzucona nam
władza reformowała system szkolny i kładła olbrzymi nacisk na odpowiednie
kształtowanie przyszłych obywateli Polski Ludowej. W szkołach czuwały nad
tym Podstawowe Organizacje Partyjne. Zmierzano do laicyzacji szkoły. Ponieważ szkoła miała kształtować ideową i światopoglądową postawę uczniów,
zamiast propedeutyki filozofii wprowadzono wychowanie obywatelskie. Jak
w tych warunkach upolitycznionej szkoły wyglądało nauczanie fizyki? Okazuje
się, że w wielu przypadkach całkiem nieźle! Często to jeszcze przedwojenni
nauczyciele dostawali szansę na rzetelne nauczanie w postaci faworyzującej
fizykę siatki godzin. I tak w czteroletnim liceum w klasach humanistycznych
było to 2+2+2+2+1 (astronomia), a w klasach matematyczno-fizycznych
4+4+4+4+2 (astronomia). Przy przyzwoicie wyposażonej pracowni szkoły
przygotowywały kadry przyszłej inteligencji technicznej. Czy obecni nasi nauczyciele mają po reformie warunki do rzetelnego przygotowania uczniów do
życia w przyszłym społeczeństwie? Czy tylko zapaleni idealiści (a tacy, na
szczęście, są) dają taką możliwość swoim wychowankom? Czy przypadkiem,
pomimo wielkiej rozmaitości i dostępności pomocy dydaktycznych, nauczyciele nie są krępowani przez narzucone im więzy formalne, jak np. uboga siatka
godzin oraz konieczność uczenia w wielu szkołach?
Dziękujemy tym wszystkim z Państwa, którzy pomimo wszelakich trudności
niosą dzielnie kaganek oświaty i wprowadzają uczniów w XXI wiek, przygotowując merytorycznie kadry naszej przyszłości.
Redakcja Fotonu towarzyszy Państwu w trudzie i w przyjemnościach dobrego nauczania. W obecnym zeszycie znajdą Państwo obszerną II część rozważań
o promieniowaniu Hawkinga, przystępny artykuł o najnowszych odkryciach
dotyczących bozonu Higgsa, pozycję o wahadle odwróconym, a także sprawozdanie z I Kongresu Nauczycieli Fizyki. Zachęcamy do lektury!
Z.G.-M.
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Wyprowadzanie promieniowania Hawkinga
Część II. Mechanika kwantowa
oraz statystyczna stanów fotonowych
Grzegorz Koczan1
Wydział Technologii Drewna SGGW,
Katedra Nauki o Drewnie i Ochrony Drewna, Katedra Fizyki
Jeżeli coś można w ogóle zrozumieć, można to też zrozumiale wyłożyć.
Albert Einstein

W części I zostały wprowadzone stacjonarne orbity fotonowe wokół czarnej
dziury tworzące sferę fotonową w opisie OTW (Ogólnej Teorii Względności) lub
kulę w opisie GN (Grawitacji Newtona). W części II orbity fotonowe są kwantowane względem momentu pędu i energii w elementarnym języku liczb kwantowych. Następnie na podstawie tych skwantowanych stanów wykonane jest autorskie wyliczenie statystycznej entropii czarnej dziury w ujęciu Boltzmanna. W kolejnym kroku z definicji statystycznej obliczana jest temperatura fotosfery czarnej
dziury. Rachunki wykonane z mniejszą dokładnością prowadzą do entropii Hawkinga, zaś zwiększenie dokładności prowadzi do entropii gazu fotonowego promieniowania Plancka ciała doskonale czarnego. W tym alternatywnym wariancie
promieniowania Hawkinga entropia i temperatura zależą od połówkowych potęg
masy S  M 3/2 , T  1 / M 1/2 . Zależności te prowadzą do stałej i ogromnej mocy
promieniowania P ≈ 1051 W, która jest tylko o jeden rząd wielkości mniejsza od
mocy Plancka PP ≈ 1052 W. Tak dużych mocy nie obserwuje się w całym Wszechświecie, jednakże znane są kwazary, których moc dzięki czarnym dziurom osiąga
wartość rzędu 1041 W. Opisane w ostatnim rozdziale rozważania czarnej dziury
z ciężką fotosferą sugerują, że promieniowanie może zależeć od energii zgromadzonej wokół czarnej dziury, a w szczególności może mieć mniejszą moc i jednocześnie wyższą temperaturę widmową.
Wstęp
Wprowadzenie fotosfery czarnej dziury zbliża promieniowanie Hawkinga do
promieniowania ciała doskonale czarnego Plancka wydobywającego się z wnęki
rezonansowej. Podstawą rachunków dla fotosfery czarnej dziury jest obliczenie
entropii. W części I użyta została termodynamiczna definicja Clausiusa (26) entropii:
dE  pdV  Q
(57)

dS 
T
T
1
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Zwykła forma (26) definicji Clausiusa uważana jest za niedostatecznie
ogólną, jednakże forma (57) umożliwia jej stosowanie również dla procesów nieodwracalnych, przynajmniej takich jak rozprężanie w próżnię. Niniejsza część
pracy bazuje jednak na statystycznej definicji entropii Boltzmanna. W myśl tej
definicji entropia jest proporcjonalna do logarytmu naturalnego z całkowitej
liczby  mikrostanów, mogących realizować dany makrostan o energii E:

S  kB ln 
(58)
Celowo użyto tutaj oznaczenia mocy zbioru zdarzeń elementarnych znanego
ze szkolnej teorii prawdopodobieństwa. Wzór (58) był wielkim osiągnięciem
Boltzmanna, czego wyrazem jest umieszczenie tego wzoru na grobie uczonego
(rys. 7).

Rys. 7. Grób Boltzmanna ze statystyczną formułą entropii S = k logW ≡ kB ln Ω
(fot. Janez Stare: http://graves.mf.uni-lj.si/graves/623/ludwig-boltzmann)

Okazuje się, że w nauce istnieje jeszcze inna bardziej szczegółowa formuła na
entropię, którą można nazywać entropią Gibbsa-Shannona:

S   kB  pi ln pi

(59)

i

gdzie sumowanie przebiega po wszystkich mikrostanach o prawdopodobieństwie pi. Formuła (59) jest stosowana nie tylko w fizyce, ale również w teorii
informacji oraz czystej statystyce (z pominięciem stałej wymiarowej i czasem
z logarytmem o podstawie 2). Jeżeli jednak za Boltzmannem przyjmiemy, że
wszystkie mikrostany realizujące makrostan są równoprawdopodobne (jak
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w prawdopodobieństwie klasycznym), to entropia Gibbsa-Shannona przechodzi
w entropię Boltzmanna:

S  kB ( p ln p)    kB ln 1  kB ln 

(60)

Subtelności entropii według Boltzmanna i Gibbsa oraz pośrednio Shannona
(ze względu na podobieństwo formuł) dotyczy praca [19]. Czytelnicy Fotonu
mieli już okazje kojarzyć formułę (59) z nazwiskami Gibbsa i Shanonna [20].
Natomiast inna praca w Fotonie [21] nie odnosi się do Gibbsa, a jedynie do entropii Shannona w teorii informacji.
Pojęcie entropii czarnej dziury jako pierwszy zapostulował w roku 1973
Bekenstein [22]. Podał on formuły zarówno na entropię i na temperaturę czarnej
dziury, które różnią się od formuł Hawkinga czynnikami bezwymiarowymi.
W przypadku entropii czynnik ten wynosił ln 2/(2π) ≈ 1/9. Czynnik dla temperatury zależał od obrotów czarnej dziury2, a przy ich braku wynosił 2π/ln 2 ≈ 9.
Oczywiście Hawking powoływał się wielokrotnie na pracę Bekensteina.
W związku z tym entropię czarnej dziury określa się często mianem entropii Bekensteina-Hawkinga3. Tego dwuczłonowego nazewnictwa przyjęło się nie odnosić
do temperatury i samego promieniowania czarnej dziury. Warto jednak wiedzieć,
że wkład Bekeinsteina był większy niż to się zwyczajowo utarło, ale dotyczył on
głównie termodynamiki czarnych dziur. Natomiast główny wkład Hawkinga polegał na obliczeniach kwantowo-polowych w czasoprzestrzeni zakrzywionej,
które pozwoliły poprawić stałe bezwymiarowe dla entropii i temperatury czarnej
dziury. Oryginalne wyprowadzenie Hawkinga znajduje się przede wszystkim
w dwóch jego pracach z 1975 i 1976 roku [13, 23]. Prace te nie są jednak takie
proste do prześledzenia, warto więc zapoznać się z bardziej szczegółową i obszerną pracą DeWitta [24], na którą powoływał się sam Hawking [11] w charakterze potwierdzenia swoich wcześniejszych obliczeń. Mimo wszystko wyprowadzenia tego typu rzadko są obecnie prezentowane na forum publicznym, nawet
dla specjalistów. Przykładowo z materiałów online autorowi udało się znaleźć
tylko jeden wykład przedstawiający trudne wyprowadzenie Hawkinga. Wykład
wygłosił w dużym ośrodku indyjskim hinduski profesor Gautam Mandal z Bombaju [25]. W sieci dostępne są również kilkuczęściowe wykłady Mandala wprowadzające do promieniowania Hawkinga i wykładu głównego. Znacznie prostsze
podejście do wyprowadzenia przedstawił na prezentacji online Amerykanin Dermot O'Reilly [26]. Jednakże jego prezentacja przedstawia jedynie heurystyczne

2 Zależność temperatury Bekeinsteina od momentu pędu czarnej dziury w rozwiązaniu Kerra
jest intrygująca i przypomina ideę Zeldowicza i Starobińskiego, według której to właśnie obrót
umożliwia emisję cząstek.
3 Skrót BH dla tych nazwisk jest zgodny z angielskim skrótem „bh” dla czarnej dziury. W niniejszej pracy rozróżniane są entropie i temperatury Bekensteina i Hawkinga, ale tylko ze względu
na inne stałe normalizacyjne.
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podejście Hawkinga (lub Bekensteina) rozważane w poprzedniej części niniejszego artykułu.
W latach 90-tych pojawiły się wyprowadzenia entropii czarnych dziur oparte
na supersymetrycznych teoriach strun. Idea ta została opisana np. w 1993 przez
Susskinda [27]. Trzy lata później w 1996 roku pojawiły się już pełne obliczenia
i wzory. Najpierw zostały one wykonane przez Stromingera i Vafę w modelu
pięciowymiarowym [28]. Następnie Maldacena i Strominger zaadaptowali obliczenia do czterech wymiarów [29]. Szczegółowy opis teorii można znaleźć
w późniejszej pracy Sato [30]4. Trudno jednak stwierdzić czy teoria strun dowodzi entropii Hawkinga, czy też odwrotnie promieniowanie Hawkinga wskazuje
na zasadność teorii strun i umożliwia wybór właściwych wariantów teorii strun.
W niniejszej części artykułu przedstawiona zostanie jeszcze inna metoda obliczania entropii czarnej dziury. Oparta jest ona na zliczaniu skwantowanych stanów fotonowych egzosfery. Rozważane są dwie metody: kwantowanie powierzchniowe fotosfery oraz kwantowanie objętościowe.
3. Kwantyzacja orbit fotonowych czarnej dziury

Promieniowanie Hawkinga ma naturę kwantową, więc do jego zrozumienia nie
wystarczy nawet biegła znajomość OTW. Potrzebna jest jeszcze kwantowa teoria
pola. Niniejsza praca ma na celu przeprowadzenie kwantyzacji orbit fotonowych
na poziomie niewiele odbiegającym od kwantyzacji atomu wodoru znanego ze
szkoły [31]. Podobnie jak w części I rozważone zostaną dwa podejścia, czyli
kwantyzacja orbit opisanych przez GN oraz orbit opisanych przez OTW.
Ze względu na jakościową różnicę egzosfer (kula i sfera) w obu teoriach również
kwantyzacja będzie miała dwa oblicza: objętościowe i powierzchniowe.
Celem kwantyzacji orbit fotonowych jest znalezienie skwantowanych wartości energii (kinetycznej) fotonów, czyli ich widma liniowego5. W tym celu zostanie wykorzystany związek energii z momentem pędu i uniwersalna kwantyzacja
momentu pędu. Należy więc rozpocząć od związku między energią i pędem fotonu. W gruncie rzeczy ma on naturę relatywistyczną (nawet ultrarelatywistyczną), ale może zostać wyprowadzony z samych związków dualizmu korpuskularno-falowego (Plancka, de Broglie’a6) oraz klasycznego wzoru dla fal:
Ef  hf ,

p

h



, 

c
f



Ef  pc

(61)

4 W tym miejscu dziękuję prof. dr. hab. J. Pawełczykowi za konsultacje odnośnie historii obliczeń entropii czarnych dziur w teorii strun.
5 W sensie energetycznych poziomów fotonowych, a nie ich różnic jak w drugim postulacie
Bohra.
6 W kontekście fotonów wzór ten został w rzeczywistości wprowadzony przez Einsteina i wykazany doświadczalnie przez Comptona.
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Warto wiedzieć, że z rozważań z samej mechaniki nierelatywistycznej wyszłoby inaczej:
mv 2
pv
pc Ef
v c
, p  mv  Ek 

 Ef* 

Ek 
(62)
2
2
2
2
Oczywiście dla fotonów prawdziwa jest relacja (61), zarówno kwantowo i relatywistycznie, ale nie jest do końca jasne czy relacji (62) nie powinno się konsekwentnie stosować w rozważaniach nierelatywistycznych celem uniknięcia
teorii hybrydy. Tak to też będzie robione w późniejszej części tej pracy.
Korzystając z faktu, że moment pędu zależy od jego składowej stycznej (np.
do sfery) mamy:
L  r p

p  L / r
(63)
Prowadzi to do poszukiwanej zależności energii fotonu od jego momentu pędu:
L2 c 2
L2
2 2
(64)

p
c

E

c
 pr2
f
r
r2
r2
Przy kwantowaniu powierzchniowym na sferze fotonowej nie występuje składowa radialna pędu (pr = 0), zaś moment pędu przyjmuje maksymalną wartość
dla danej energii:
Ef2  ( p2  pr2 )c 2 

L c
L2
(65)
 pr2  max
2
r
r
Okazuje się, że ostatnie wyrażenie będzie również prawdziwe dla orbit eliptycznych przy kwantowaniu objętościowym, gdyż orbity te z Definicji 2.1
(w pierwszej części artykułu) mają taką samą energię. Tutaj różnica będzie nie
tyle w możliwych wartościach energii, ale w liczbie stanów o tej samej energii.
Pora teraz przejść do podręcznikowej (np. [31, 32]) kwantyzacji wartości momentu pędu lub kwadratu momentu pędu (rys. 9 i 10):
Ef  c

L2l  l (l  1) 2 ,

Ll  l (l  1),

l  0, 1, 2, 3, 

(66)

Oprócz wartości momentu pędu kwantyzacji podlega również tylko jedna dowolnie wybrana składowa momentu pędu (rys. 8), np. Lz:
Lz  m,
m   l ,  ,  1, 0, 1,  , l
(67)


2l 1

Ostatnim elementem kwantyzacji jest dwuwartościowa kwantyzacja spinu fotonu lub inaczej jego polaryzacji (rys. 9). Foton jest bozonem o spinie 1:


 m   1, 0, 1 (68)
s  1(1  1) ,
s z  ms ,
ms   1, 1 ;



 s 
2
3
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Rys. 8. Kwantowanie składowej momentu pędu (liczbą m) występujące zarówno w kwantowaniu
powierzchniowym, jak i objętościowym orbit fotonowych można zobrazować kątami nachylenia
płaszczyzn tych orbit do rozpatrywanej osi: a) skwantowane ustawienia orbit prostopadłych do rysunku o polaryzacji stycznej, b) linia i stożki styczne do dozwolonych płaszczyzn orbit

Zmniejszona z 3 do 2 liczba polaryzacyjnych stopni swobody fotonu wynika
z faktu, że fale elektromagnetyczne są falami poprzecznymi i nie posiadają podłużnego modu polaryzacyjnego. Dzięki temu sytuacja znowu jest analogiczna
do elektronów w atomie i do ich spinu. Natomiast na sferze fotonowej być może
należy również odrzucić polaryzację radialną, która mogłaby prowadzić do dużej
niestabilności orbity (lub którą można by zaliczyć już do orbit niekołowych).
Na podstawie kwantyzacji (66) widać, że energia (65) jest skwantowana według orbitalnej (pobocznej) liczby kwantowej l w kwantyzacji powierzchniowej
sfery fotonowej, a w kwantyzacji objętościowej według jej maksymalnej wartości lmax dla danej energii. Można wprowadzić zatem główną liczbę kwantową następującym przybliżeniem do liczby naturalnej:

l max (l max  1)  l max 1 

1
l max

 l max 

1
 l max  1 : n
2

(69)

gdzie: n =1, 2, 3, … . Drugie przybliżenie w (69) podyktowane jest tradycją dla
atomu wodoru (choć tutaj można by też przyjąć n = lmax). Natomiast pierwsze
przybliżenie wynika z rozwinięcia funkcji pierwiastkowej do wyrazów pierwszego rzędu. Można zatem ostatecznie zapisać skwantowaną energię w obu
kwantyzacjach:

En  lmax (lmax  1)

c 
c
1  c
  lmax    n
r 
r
2 r

(70)

Okazuje się, że ostatecznie przyjęte przybliżenie można interpretować zwykłą
kwantyzacją orbit kołowych typu Plancka-Bohra-de Broglie’a (rys. 9):
En  hf n 

hc

n



hc
c
n
r
2π r / n

(71)
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Rys. 9. Kwantyzacja powierzchniowa orbit na sferze fotonowej kwantuje jednocześnie energię i moment pędu (n = l+1): a) polaryzacja prostopadła, b) polaryzacja styczna

Rys. 10. Kwantowanie objętościowe w opisie GN dla fotonowych orbit eliptycznych o równej energii (n=3), ale różnych momentach pędu (l = 0, 1, 2): a) porównanie kształtu orbit, b) porównanie
położeń orbit znajdujących się w jednej płaszczyźnie

Pozostało jeszcze zliczenie sumarycznej liczby orbitali w kwantowaniu objętościowym (rys. 10):
n 1

 (2l  1) 

l 0

(2  0  1)  [2(n  1)  1]
 n  n2
2

(72)

gdzie został wykorzystany wzór na sumę ciągu arytmetycznego. Uwzględnienie
dwóch polaryzacji fotonu daje liczbę degeneracji stanu energii równą gn=2n2.
W przypadku kwantyzacji powierzchniowej na sferze liczba orbitali (różnych
wartości m) wynosi tylko 2lmax+1≈2n, gdyż każda kołowa powłoka składa się
z jednej podpowłoki7. Uwzględnienie obu polaryzacji dałoby tutaj liczbę degeneracji gn ≈ 4n.
7

Formalnie ścisła wartość 2n−1 jest tutaj mniej dokładnym przybliżeniem niż 2n.
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Podsumowanie obu kwantyzacji znajduje się w Tabeli 1.
Tabela 1. Charakterystyka objętościowej i powierzchniowej metody kwantowania energii stacjonarnych orbit fotonowych w ujęciu GN oraz OTW, z uwzględnieniem degeneracji

Charakterystyka
Typ teorii grawitacji
Obszar kwantowania
Promień bazowy

Rodzaj kwantyzacji orbit fotonowych
Objętościowa
Powierzchniowa
GN
OTW
(GN)
Sfera fotonowa
Egzosfera

0  r  RS
r  0,5RS

(r  0,5RS )

c
c
n
r
r


En  En / 2 ( r  RS )

En  lmax (lmax  1)

Energia kinetyczna fotonów
Degeneracja

r  1,5RS

g n  2n2

g n  4lmax  2  4n

-

g n  2lmax  1  2n

Warto zauważyć, że dwa razy mniejsza nierelatywistyczna energia fotonów Ef*
(62) oraz dwa razy mniejszy promień małego horyzontu wzajemnie się kompensują, jakby promień wynosił r = RS. W przypadku kwantyzacji powierzchniowej na
sferze fotonowej w opisie OTW (ale także GN) być może należy rozważać jedynie
polaryzację styczną, czyli mniejszą degenerację gn*. Po prostu polaryzacja radialna
jakby wycieka ze sfery i orbity z taką polaryzacją mogą być bardziej niestabilne.
Na zakończenie kwantyzacji warto zauważyć, że udało się wywieść wszystkie
relacje bez skomplikowanych operatorów (laplasjanu, kwadratu momentu pędu)
oraz bez funkcji falowych (harmonik sferycznych). Oczywiście wykorzystane
zostały gotowe wyniki i analogie, ale kwantowanie energii zostało potwierdzone
warunkiem dla orbit zamkniętych. Warto dodać, że w kwantowaniu na sferze fotonowej OTW wykorzystano jej euklidesowy charakter (w sensie parametru r
i geometrii zewnętrznej) oraz uniwersalny postulat o stałości lokalnej prędkości
światła. Wobec tego r użyte nieco ad hoc w momencie pędu znalazło swoje ukonstytuowanie po zapisaniu warunku dla orbit zamkniętych, który korzystał z wzoru
na obwód sfery.
Energia potencjalna fotonów w czasoprzestrzeni Schwarzschilda

Dotychczas rozważana energia fotonów w tym rozdziale była energią kinetyczną.
Natomiast w rozdziale 1 części I występowała również energia całkowita i wspomniano, że można z niej wydzielić energię potencjalną. W rzeczywistości dla fotonów staje się to bardziej naturalne z zastosowaniem mechaniki kwantowej.

12
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Rozpocznijmy jednak od analizy energii cząstek z niezerową masą spoczynkową:

Ec  E0  Ek  Ep

(73)

gdzie: Ec – energia całkowita, E0 – energia spoczynkowa, Ek – energia kinetyczna,
Ep – potencjalna energia grawitacyjna. Formuły na energię spoczynkową i kinetyczną są tutaj formalnie identyczne jak w szczególnej teorii względności:

E0  m0 c 2

m0 c 2

, Ek 

1 v / c
2

2

 m0 c 2

(74)

Całkowita energia relatywistyczna posiada zaś oprócz czynnika Lorentza analogiczny czynnik grawitacyjny Schwarzschilda [7]:

Ec 

m0 c 2
1  v2 / c2

1  RS / r

(75)

Wobec powyższego energia potencjalna cząstki wynosi:

m0 c 2

Ep 





1  RS / r  1
(76)
1  v2 / c2
W przypadku fotonów dla których m0 = 0 i v = c można uznać, że w powyższych wzorach symbol nieoznaczony 0/0 jest określony w mechanice kwantowej
wyrażeniem Plancka hf. Dostajemy zatem relacje dla fotonu:
Ek  hf  Ef : E

,

Ec  hf 1  RS / r

(77)

Postać energii całkowitej zapewnia jej zachowanie np. przy oddalaniu się fotonu od centrum pola. Wówczas dylatacja czasu zmniejsza częstotliwość fotonu,
ale jest to rekompensowane zwiększającym się czynnikiem Schwarzschilda. Wobec braku energii spoczynkowej dla fotonów jego energia potencjalna wyraża się
różnicą wyrażeń w (77):

Ep  hf





1  RS / r  1

(78)

Ta energia potencjalna podobnie jak w wersji cząstki masywnej (76) i w teorii
nierelatywistycznej jest ujemna. Jednakże energie całkowite (75) i (77) są nieujemne, co nie ma miejsca w opisie grawitacji Newtona.
W ramach przykładu użycia wzorów (77) i (78) zastosujmy je do fotonu
o energii kinetycznej E=hf znajdującego się na sferze fotonowej (r = 1,5RS):

Ec 

E
3

,

Ep  

3 3
E
3

(79)

Pierwszy z tych związków przypomina relację między temperaturą obserwowalną, a temperaturą lokalną fotosfery z Obserwacji 1 w I części artykułu. Zgodność ta nie jest przypadkowa i jak zobaczymy, czyni całą teorię bardziej konsystentną.
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4. Statystyka i kombinatoryka stanów fotonowych

W poprzednich rozdziałach została opisana geometria oraz kwantyzacja orbit fotonowych wokół czarnej dziury. Można zatem przystąpić do zliczania tych stanów dla określonej sumarycznej energii kinetycznej E. Podstawowy postulat fizyki statystycznej głosi, że wszystkie mikrostany o takiej samej energii całkowitej są równoprawdopodobne. Zatem liczba takich wszystkich stanów  jest
bardzo ważną wielkością8, która determinuje prawdopodobieństwo makrostanu.
Doskonale zdawał sobie z tego sprawę Boltzmann, który na tej liczbie oparł
swoją elementarną definicje entropii (58):

S  k B ln ( E )  k B ln  c ( Ec )

(80)

Jak widać zliczanie stanów i wartość entropii nie zależy od wyboru parametryzacji energią kinetyczną czy całkowitą9. W formule Boltzmanna powinny być
uwzględniane wszystkie możliwe stany niezależnie od liczby fotonów jakie zawierają. W tym sensie podejście to jest nieco ogólniejsze (inne) niż w tzw. układzie mikrokanonicznym, gdzie liczba cząstek musi być określona. Również jest
inne niż w tzw. wielkim układzie kanonicznym, gdzie z góry dana jest temperatura i potencjał chemiczny. Mowa zatem o podejściu, które można by nazwać
nieco przewrotnie wielkim układem mikrokanonicznym i które jest zgodne z ideą
Boltzmanna.
Zgodnie z (70) i (71) energia występuje w porcjach, czyli kwantach energii
równych E1. Zatem liczba tych kwantów (tutaj w ogólności nie jest ona równa
liczbie fotonów) wynosi:
N  E / E1 , E1  c / r
(81)
Zatem w rozważanym stanie fotony mogą znajdować się co najwyżej na powłoce n = N. Wobec tego warunek na liczby obsadzeń ki fotonów na i-tych powłokach (i ≡ n) można zapisać następująco:

1k1  2k2  3k3  4k4    Nk N  N

; ki  0, 1,  , N

(82)

Znalezienie wszystkich takich rozkładów nie jest rzeczą prostą, co więcej nie
istnieją na to jawne wzory. Zagadnienie sprowadza się do funkcji partycji f(N)
ilości rozkładów liczby N na sumy liczb naturalnych (przy czym iloczyny rozpisujemy na sumy np. 2k2=2+2+…+2 ). Do obliczania wartości funkcji partycji f(N)
istnieją jedynie niepraktyczne wzory redukcyjne. Oprócz tego znane są algorytmy i programy komputerowe, które obliczają wartość tej funkcji oraz określone rozkłady liczbowe. Jednak nie trzeba się bać wypisania takich partycji na
8 Zwykle nie używa się tu dwóch kresek dla mocy zbioru. Na grobie Boltzmanna użyto zaś
odpowiednika łacińskiego Ω czyli W, a niekiedy stosowany jest też symbol Γ.
9 Zależność ta pojawi się dopiero na poziomie temperatury, co można łatwo zinterpretować.

14

FOTON 141, Lato 2018

piechotę dla niezbyt dużych N =10, 11, 12. Cóż to jest tuzin kwantów wobec miliarda miliardów, ale to może wystarczyć, jeśli postąpi się dostatecznie sprytnie
i dopisze szczęście10. Przecież sami wobec Wszechświata jesteśmy pyłkiem
pyłku, a na osi czasu jego istnienia nasze życie to niemal punkt – chwila. Mimo
tej nikłej skali ludzie są wstanie poznawać tajemnice Wszechświata. Ponadto numery powłok 10, 11, 12 są już wyższe niż najwyższe numery powłok obsadzanych w całym układzie pierwiastków Mendelejewa (gdzie największa wartość to
n=7)11. Okazuje się, że liczebności partycji dla liczb 10, 11, 12 wynoszą odpowiednio 42, 56 i 77. Niby nie dużo, ale wszystkie je trzeba wpisać do arkusza
kalkulacyjnego, gdzie rozpoczyna się dopiero właściwy rachunek. Oto wszystkie
42 partycje dla liczby 10 począwszy od jednocząstkowej poprzez dwucząstkową,
aż po dziesięciocząstkową (serie równoliczne oddzielono średnikami):
10;
1+9=2+8=3+7=4+6=5+5;
1+1+8=1+2+7=1+3+6=1+4+5=2+2+6=2+3+5=2+4+4=3+3+4;
1+1+1+7=1+1+2+6=1+1+3+5=1+1+4+4=1+2+2+5=1+2+3+4=1+3+3+3=
2+2+2+4=2+2+3+3;
1+1+1+1+6=1+1+1+2+5=1+1+1+3+4=1+1+2+2+4=1+1+2+3+3=1+2+2+2+3=
2+2+2+2+2;
1+1+1+1+1+5=1+1+1+1+2+4=1+1+1+1+3+3=1+1+1+2+2+3=1+1+2+2+2+2;
1+1+1+1+1+1+4=1+1+1+1+1+2+3=1+1+1+1+2+2+2;
1+1+1+1+1+1+1+3=1+1+1+1+1+1+2+2;
1+1+1+1+1+1+1+1+2;
1+1+1+1+1+1+1+1+1+1.
(83)
Dla każdej takiej partycji należy obliczyć w zależności od degeneracji powłok
liczbę wszystkich możliwości obsadzeń fotonowych. Przykładowo jeżeli na powłoce n o degeneracji gn znajduje się kn fotonów to ich liczbę obsadzeń liczy się
z kombinacji z powtórzeniami:

  g    g  kn  1 ( g n  kn  1)!
kn
 
C g n  C gk nn  k n 1    n     n
kn
 kn!( g n  1)!
  kn   

(84)

Niech liczba degeneracji oznacza gn ponumerowanych pudełek, a liczba fotonów kn nierozróżnialnych kul. Aby wyjaśnić wzór na liczbę możliwości rozmieszczenia wszystkich kul w pudełkach warto zastąpić gn pudełek przez gn −1
przegródek równoważnych tymże pudełkom. Wówczas wraz z kulkami mamy do
przepermutowania gn+kn−1 elementów (silnia w liczniku). Kulki są nierozróżnialne, więc należy podzielić wynik przez liczbę ich permutacji. Pudełka są rozróżnialne (ponumerowane), ale przegródki już nie, więc również przez liczbę ich
10 W sensie szczególnego przypadku wartości liczbowych szczęście poniekąd dopisze, ale
ogólna teoria będzie wymagała poważniejszych obliczeń numerycznych.
11 Pomijając stany silnie wzbudzone.
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permutacji należy ostatecznie podzielić dotychczasowe wyrażenie uzyskując
(84). Dla partycji 1+1+2+3+3 przy kwantowaniu objętościowym należy trzykrotnie użyć wzoru (84) i zastosować regułę mnożenia:
  2  12     2  22     2  32    3   8  19 

            4104
  
  
  2     1     2    2   1   2 

 
 


(85)

Dla partycji 10-tki należy analogicznie postąpić tak 42 razy w arkuszu kalkulacyjnym i zsumować uzyskane liczby. Podobne obliczenia zostały przeprowadzone dla 56 partycji 11-tki oraz 77 partycji 12-tki. Tabela 2 przedstawia uzyskane wyniki dla trzech różnych degeneracji powłok.
Zgodnie z oczekiwaniem funkcja liczby stanów (N ) powinna12 przypominać funkcję wykładniczą lub inaczej ciąg geometryczny:

( N )  B q N

(86)

W Tabeli 2 został w prosty sposób wyznaczony iloraz q (podstawa potęgi
funkcji wykładniczej) z oszacowaniem jego odchylenia standardowego na podstawie błędu maksymalnego [33]:

q 

q1  q

(87)

3

Tabela 2. Wyniki obliczeń funkcji liczby stanów Boltzmanna w zakresie od 10 do 12 kwantów
energii, ze wstępną analizą. Obliczenia wykonał autor artykułu w arkuszu kalkulacyjnym Excel.
Degeneracja
powłok

gn

2n
4n
2n 2

Liczba stanów

( N  1)

( N  2)

N

( N )

( N )

( N )

10
11
12
10
11
12
10
11
12

5380
10870
21652
95278
234344
563506
90739
245868
654478

Liczba
kwantów
energii

q1 , q2
2,020
1,992
2,460
2,405
2,710
2,662
-

q
2,006
2,432
2,686
-

Odchylenie
standardowe

q

0,008
0,016
0,028
-

12 Czasami się tak zakłada w mechanice statystycznej i czasami tak rzeczywiście wychodzi.
Kształt tej zależności jest w niniejszej pracy konieczny, aby otrzymać entropię proporcjonalną do
entropii Hawkinga lub Bekensteina. Mimo to zależność ta jest dalej poddana rewizji.
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Wyznaczone w tabeli wartości q są zgodne z regresjami wykładniczymi
przedstawionymi na wykresie (Rys. 11).
700000

2n2

Liczba wszystkich stanów 

600000

4n

500000
y = 4,662e0,9879x
R² = 1

400000

y = 13,216e0,8887x
R² = 0,9999

300000
200000

y = 5,1078e0,6962x
R² = 1

100000

2n
0
9

10

11

12

13

Liczba elementarnych kwantów energii N

Rys. 11. Wykresy regresji wykładniczej dla funkcji liczby stanów Boltzmanna
w zakresie N = 10, 11, 12 kwantów energii fotonów dla trzech degeneracji

W poniższej tabeli obliczone podstawy potęg zostały zaokrąglone do charakterystycznych dla teorii wartości, a przybliżenia poddano analizie.
Tabela 3. Wyniki oszacowania podstawy potęgi dla funkcji liczby stanów Boltzmanna dla małych
argumentów i trzech przypadków degeneracji oraz doraźna analiza dokładności

Degeneracja
gn

Podstawa potęgi
q dla N=10, 11, 12

Błąd względny
|∆q|/q

Wsp. zmienności
σq/q

2n

2,006±0,008≈2

0,3%

0,4%

4n

2,432±0,016≈e8/9

0,02%

0,7%

2,686±0,028≈e

1,2%

1,0%

2n

2

Zatem według tych uproszczonych rachunków z dokładnością 1% w kwantowaniu powierzchniowym bez polaryzacji radialnej podstawa potęgi wynosi 2, zaś
w kwantowaniu objętościowym jest ona równa około e. Wartości te są korzystne
dla wyprowadzenia, ale zostały obliczone dla małych N równych 10, 11 i 12.
Obliczenia dla większych wartości N wykonał w programie języka Python
mój szkolny kolega informatyk Marcin Kycia. Najpierw zostały sprawdzone obliczenia wcześniej wykonane w Excelu. Po uzgodnieniu tych wyników obliczenia
kontynuowano dla kolejnych liczb, aż do N = 62. Największa policzona liczba

FOTON 141, Lato 2018

17

stanów osiągnęła rząd wielkości 4ꞏ1022 (czterdzieści tryliardów)13, a obliczane
były wszystkie cyfry tych dużych liczb (patrz Tabela 6, Appendix 1). Analiza
obliczeń była zaskakująca. Okazało się, że dopasowywana według (86) podstawa
potęgi zamiast się ustalać to jakby malała wraz ze wzrostem N. Oczywiście oznaczało to złamanie ścisłego trendu wykładniczego. Logarytm liczby stanów, czyli
w zasadzie entropia z dokładnością do stałej Boltzmanna, pozwolił na znalezienie
nowej zależności wykładniczo-potęgowej:

ln ( N )  C  N 

(88)

Zależność ta jest ogólniejsza od (86), gdyż dla potęgi γ =1 praktycznie sprowadza się do niej (C = ln q, B=1)14. Wykresy na Rys. 12 pokazują, że jednak
γ < 1. Pełne wyniki dopasowania parametrów (88) podano w Tabeli 4.

Logarytm liczby wszystkich stanów ln 
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y = 1,7401x0,825
R² = 0,9998
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Liczba elementarnych kwantów energii N

Rys. 12. Wykresy regresji potęgowych dla logarytmu funkcji liczby stanów Boltzmanna
w zakresie N =10, 11, … , 62 kwantów energii fotonów dla trzech degeneracji
Tabela 4. Parametry dopasowania regresji potęgowych dla logarytmu funkcji liczby stanów Boltzmanna w zakresie N =10, 11, … , 62 kwantów energii fotonów dla trzech degeneracji

Degeneracja
gn

Wykładnik potęgi
γ

Stała
C

2n
4n

0,767±0,002≈3/4
0,747±0,001≈3/4

1,50±0,01≈3/2
2,08±0,01≈2

2n 2

0,825±0,002≈33/40

1,74±0,01≈7/4

Są zatem co najmniej dwie drogi prowadzenia dalszych obliczeń entropii,
które poprzedzimy analizą pojęcia temperatury.
13

Czyli tylko o jedno zero mniej od jednego mola, czy też wartości stałej Avogadro.
Stała B jest dalej pomijana w opisie według (86), więc nie było potrzeby wprowadzania jej
w wersji addytywnej w (88).
14
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Definiowanie temperatury czarnej dziury

Główna część metodyki liczenia entropii została już przedstawiona. Można zająć
się teraz sposobem wyliczania temperatury z entropii. Już w części I artykułu
została pokazana pewnego rodzaju względność temperatury czarnej dziury i to
nawet w dwóch aspektach. Aspekt pierwszy jest bardziej oczywisty i dotyczy
położenia obserwatora odbierającego promieniowanie Hawkinga. Drugi aspekt
jest już poważniejszy i dotyczy kontrowersji wyboru pomiędzy różniczką zupełną i cząstkową w podstawowej formule definiującej temperaturę. W części II
artykułu oba aspekty arbitralności temperatury są pogłębione i uściślone.
Z termodynamiki fenomenologicznej i definicji Clausiusa entropii (57) wynika formuła na temperaturę:

dS 

dE  pdV
T



1  S 


T  E V const

(89)

Pochodna cząstkowa po energii E jest tu liczona przy zachowaniu stałej objętości układu. W przypadku czarnej dziury w zasadzie oznaczałoby to praktycznie
ustalenie stałej wartości promienia Schwarzschilda. W idealizowanym rozwiązaniu Schwarzschilda promień ten zależy od masy, a więc i od energii. W takim
idealizowanym sztywnym układzie nie ma zatem możliwości wykonania pochodnej po energii przy stałym RS. Wobec tego Hawking musiał w tym sensie
użyć implicite pochodnej zupełnej w definicji temperatury (patrz wzór (27)
w części I):

1 dS

TH dE

 dS 
 TH  

 dE 

1

(90)

W formułach Hawkinga oczywiście nadal występowały pochodne cząstkowe,
ale nie ze względu na stałość RS czy V, lecz moment pędu całej czarnej dziury
i ładunek elektryczny, których tutaj nie rozważamy.
Zastosowanie statystycznej definicji Boltzmanna entropii (58) dla (89) prowadzi do statystycznej definicji temperatury:
  ln  
1


kBT  E 

V

(91)

Jeżeli teraz wrócimy do fotosery i stanów fotonowych na niej, to okaże się, że
ich energia nie wpływa bezpośrednio na promień RS. W tym sensie można teraz
ściśle traktować pochodną cząstkową w formułach (89), (91) oraz (37) z części I:
1  S 


T *  E  RS

(92)
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W niniejszej pracy wszelakie modyfikacje przyjęto oznaczać za pomocą
gwiazdki (*). Nie zależy jednak mylić gwiazdkowania temperatury z gwiazdkowaniem entropii, gdyż mają one zupełnie inne znaczenie15. Zależność entropii od
powierzchni horyzontu i w konsekwencji od kwadratu masy sprawia, że temperatura T* jest dwa razy większa od temperatury TH:
(93)
T *  2TH
Przy określaniu TH jest tutaj przyjęte uproszczone założone, że E = Mc2, czyli
że E jest energią całej czarnej dziury16. Natomiast przy liczeniu T* nie ma potrzeby tego zakładać, gdyż E znika w wyniku różniczkowania. Ponadto relacja
(93) zachodzi dla entropii w wersji (86) i w wersji (88). Rozstrzygnięcie poprawności T* względem TH lub odwrotnie nie jest wcale oczywiste wobec proporcjonalności wielkości M , E , RS . Aby uniknąć wątpliwości podano w dalszej części
obie wersje obliczeń dla temperatur T* i TH. Jednakże gdyby zastosować pochodną zupełną dla entropii gazu fotonowego Plancka (41) z części I, to w ten
sposób otrzymana temperatura stanowiłaby 3/4 temperatury rzeczywistej uzyskiwanej z pochodnej cząstkowej. Natomiast oczywiście powtórzenie tych obliczeń
dla promieniowania Hawkinga (40) z części I prowadzi do relacji (93). Gdyby
nie analogia do Cp i CV zaczerpnięta z termodynamiki podobne dylematy z pochodną cząstkową byłyby trudne do uchwycenia [34, 35].
Okazuje się, że drugi aspekt względności temperatury lokalnej fotosfery i obserwowalnej z daleka również można opisać odpowiednią pochodną po energii.
Tutaj różnica wynika nie ze sposobu różniczkowania, ale polega na wyborze innych rodzajów energii. Przykładowo, jeśli relację (92) odnosimy do fotosfery i jej
energii kinetycznej, to dostajemy temperaturę lokalną fotosfery T*=T*3/2, używając oznaczeń z pierwszej części artykułu. Natomiast jeśli również na fotosferze
użyjemy relacji (92), ale dla energii całkowitej (79) to otrzymamy temperaturę
obserwowalną przez dalekiego obserwatora:
1  S 
 S 

  3

*
T  Ec  R
 E  RS
S

 T* 

T3/* 2
3

(94)

Uzyskany wynik jest innym sposobem uzyskania tezy (20) Obserwacji 1
z części I artykułu.
Obliczenia w przypadku kwantowania objętościowego

Kwantowanie objętościowe dotyczy opisu według GN, gdyż w OTW nie istnieją
niekołowe orbity stacjonarne fotonów. Ponieważ jednak objętość obszaru nad horyzontem w zakrzywionej przestrzeni OTW ulega znacznemu powiększeniu
15 W pracy nie jest stosowana podwójna gwiazdka dla oznaczenia przelicznika entropii i modyfikacji temperatury.
16 Ta problematyka zostanie podjęta w rozdziale 6.
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względem GN, to trzeba wykorzystać Fakt 2 z części I w formie przelicznika
objętości. Konieczność użycia przelicznika objętości wynika nie tylko z objętościowej metody kwantowania, ale również ze specyfiki fotonowego gazu promieniowania cieplnego. W takim gazie fotonowym promieniowania Plancka entropia
SP jest wprost proporcjonalna do objętości, zgodnie ze wzorem (41) podanym
w części I. Analogiczna relacja (40) została też podana dla promieniowania Hawkinga:

4π 2 kB4 3
3πkB2 c 2
T
V
S

THV

S V
,
(95)
H
 2G
453c3
Ciekawostką jest, że równania te są zgodne pod względem objętości, ale istotnie różne ze względu na zależność od temperatury17. Teraz na mocy Faktu 2
z części I można określić geometryczny przelicznik entropii dla metody kwantowania objętościowego:
V *  2π V  S *  2πS
(96)
Obliczmy jednak najpierw entropię bez przelicznika. Do końca tego rozdziału
obliczenia będą wykonywane dla wariantu entropii (86) policzonego dla małych
N, zaś wariant (88) zostanie rozpatrzony w rozdziale następnym. Znając funkcję
liczby stanów, można wyrazić entropię w funkcji liczby kwantów energii, a więc
za pomocą samej energii:
SP 

  eN



S  kB N  kB

k
E kB
 2rE  B RS E
c
E1 c

(97)

Gwiazdka oznacza tutaj konsekwentny rachunek nierelatywistyczny oparty na
(62). Ponadto pominięto stałą addytywną zupełnie nieistotną dla dużych N.
Można teraz zastosować objętościowy przelicznik 2π ze wzoru (96):

S   2π S 

2π kB
RS E
c

(98)

Jeżeli teraz energię kinetyczną E egzosfery uogólnimy do energii całej czarnej
dziury, to otrzymamy entropię Hawkinga:
S 

2π kB
4π kBG 2
RS Mc 2 
M  SH
c
c

(99)

Entropia Hawkinga została tutaj wyrażona za pomocą masy czarnej dziury.
Na podstawie wyrażeń (5) lub (24) na powierzchnię można łatwo przekształcić
(99) do oryginalnej postaci (0), (31) z poprzedniej części:
17 Konsekwentne utrzymanie wzoru

na entropię gazu fotonowego promieniowania Plancka prowadziłoby do relacji: S  M 3 / 2 , T  1 / M 1/ 2 . Można by zatem uznawać, że grawitacja zmienia
te relacje na zależności Bekensteina-Hawkinga: S  M 2 , T  1 / M .
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S 

π kB c3 2 kB c3
 RS 
 A  SH
4G
G

(100)

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że podejście alternatywne (36) do termodynamiki z pierwszej części jest również zgodne z (100). Zatem z dokładnością do
zastosowanych przybliżeń (Hawking też stosował przybliżenia) udało się wyprowadzić wzór na entropię Hawkinga czarnej dziury – ten sam, który pierwotnie
miał być umieszczony na jego grobie. Natomiast wzór (97) na entropię S bez
korekty objętościowej różni się jedynie zamianą ħ na h.
Można teraz obliczyć temperaturę czarnej dziury jako pochodną (92) entropii
(98) po energii. Pochodna cząstkowa wygląda groźnie, ale w tym przypadku
sprowadza się do zwykłego współczynnika proporcjonalności:
2π kB
2π k B 2GM
1  S  
RS 

 2
 

T
c
c
c
 E  RS

(101)

Zatem lokalna temperatura termodynamiczna fotosfery (T*≡T*3/2) ma wartość:

T 

c 3
1

 2TH
4π Gk B M

(102)

Tak obliczona temperatura jest dwa razy większą od temperatury Hawkinga TH. Warto jednak podkreślić, że czynnik 2 nie wynika tutaj z przeliczników, ale z omawianej już różnicy między pochodną cząstkową i zupełną.
Sprawdźmy to bezpośrednim rachunkiem:

1 dS 
d  4π kBG
2
 4π kBG


M2  
 2M  
2 
3
c
TH dE d( Mc )  c
T


(103)

Należy tutaj jednak zastrzec, że obliczenie (103) utożsamia energię E z energią całkowitą Mc2 czarnej dziury, zaś w rachunku (101) energia E oznaczała konsekwentnie energię kinetyczną fotonów. Można zatem stwierdzić, że obliczenie
temperatury T* w przyjętej metodyce jest bardziej konsekwentne, aniżeli obliczenie samej entropii S*, czy podobnie temperatury TH. W każdym razie, jak widzieliśmy na fotografii w części pierwszej, na grobie Hawkinga został umieszczony
wzór (1) na temperaturę TH zgodną z (103).
Niestety to jeszcze nie koniec obliczeń temperatury, bowiem pozostała do obliczenia najbardziej miarodajna temperatura T∞ postrzegana przez odległych obserwatorów. Zgodnie z (94) lub (20) z części I wynosi ona:
1

 S  
T*
2
T*  
TH  1,15 TH



3
3
 Ec  RS

(104)
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Temperatura podana przez Bekensteina była 2π/ln 2≈9 razy większa od TH,
więc wobec czynnika 2 w (93) czynnik 1,15 w (104) można poczytywać za dostateczne odtworzenie temperatury Hawkinga dla dalekiego obserwatora.
Obliczenia w przypadku kwantowania powierzchniowego

Kwantyzacja powierzchniowa wydaje się bardziej naturalna od objętościowej
z dwóch powodów. Po pierwsze docelowa entropia zależy od powierzchni horyzontu. Po drugie w OTW istnieje tylko sfera fotonowa, a nie istnieje kula, ani
powłoka sferyczna egzosfery. Wobec tego taka kwantyzacja powinna działać bez
dodatkowych przeliczników bezpośrednio na sferze fotonowej. Niestety, podejście takie w pierwszym przybliżeniu prowadzi do zaniżonego wyniku. Zatem
kwantyzacja powierzchniowa zostanie opisana w ujęciu GN, a wyniki przeliczone na podstawie stosunku powierzchni fotosfer w ujęciu OTW i GN (Fakt 3
z części I). Obliczenia uwzględniają jedynie polaryzację fotonów styczną do
sfery, gdyż fotony o polaryzacji normalnej wypadają jakby z orbity i ich uwzględnienie zawyża wynik entropii.
Znajomość podstawy potęgi dla funkcji liczby stanów umożliwia rachunki
analogiczne do (97):

  2N



S  kB ln 2 N

(105)

Uwzględnienie kolejnych relacji prowadzi do postaci surowej entropii:
S  kB N ln 2  kB

k ln 2
k ln 2
E
RS E
ln 2  B
2rE  B

c
c
E1

(106)

Taką surową entropię odniesioną do małej fotosfery w GN należy jeszcze
przemnożyć przez przelicznik powierzchniowy:
A*  9 A 

2π
A
ln 2



S* 

2π
S
ln 2

(107)

Współczynnik korekcji bazuje na Fakcie 3 z części I oraz na fakcie zależności
entropii czarnych dziur od powierzchni horyzontu proporcjonalnej do powierzchni fotosfery. Po zastosowaniu tego przelicznika dostajemy już końcową
wartość entropii:
S  9  S 

2π kB
2π
S
RS E    SH
c
ln 2

(108)

Zgodność otrzymanego wyniku z entropią SH oraz entropią uzyskaną przy
kwantowaniu objętościowym oznacza dojście do tych samych temperatur TH lub
T*=2TH oraz T*∞. Identyczne rachunki nie będę już powtarzane, a w zamian
wszystkie wyniki są przedstawione w syntetycznej tabeli 5.
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Tabela 5. Zestawienie wyników obliczeń entropii i temperatury statystycznej stanów fotonowych
czarnej dziury w metodzie kwantowania objętościowego i powierzchniowego dla małych energii

Charakterystyka
Wyjściowa grawitacja

Rodzaj kwantyzacji orbit fotonowych
Objętościowa
Powierzchniowa
GN
OTW
GN

Degeneracja g n

2n 2

Surowa entropia S

1
SH
2π

2n
ln 8
SH
4π

Przelicznik geometrii
GN → OTW

V   2π V

brak

 SH

1
 SH
6

 SH

 TH

 6TH

 TH

 2TH

 12TH

 2TH

 1,15TH

 6,9TH

 1,15TH

Entropia S



Temperatura Hawkinga

TH   dS  / dE 

1

Temperatura termodynam.

T3/ 2   S  / E 

1

RS

Temperatura obserwowalna

T  T3/2
/ 3

2n
ln 2
SH
2π
2π
A  9 A 
A
ln 2

Na podstawie tabeli można powiedzieć, że cel elementarnego wyprowadzenia
entropii i temperatury Hawkinga został osiągnięty z wynikiem „dwa do jednego”
w metodach. Niestety jedna metoda (kwantowania powierzchniowego w OTW),
która wydawałaby się najatrakcyjniejsza, z niejasnych przyczyn nie zadziałała18.
Najwyraźniej w OTW należy uwzględniać w obliczeniach entropii nie tylko stany
stacjonarne. Pośrednio takie obliczenie było wykonane w kwantyzacji objętościowej w ujęciu GN i z przeliczeniem do OTW. Niepowodzenie jednej z metod
może być powetowane Stwierdzeniem 1 z części I, które umożliwia najprostsze
wyprowadzenie temperatury termodynamicznej. Wówczas bilans metod poprawia się na stan „trzy do jednego”, nie uwzględniający wyprowadzeń heurystycznych z pierwszej części. W tym miejscu należy również odnotować, że prawdopodobnie została uściślona temperatura termodynamiczna czarnej dziury, która
jest 2 razy większa od formalnej temperatury według Hawkinga (w zasadzie chodzi tutaj o relację między temperaturą i entropią). Natomiast ostateczna obserwowalna temperatura fotosfery wyszła o 15% większa od temperatury Hawkinga.
Należy jednak zastrzec, że przedstawione w tym rozdziale obliczenia oparte były
na przybliżeniu (86) zastosowanego dla małych N. Dokładniejsze wyniki są omówione w następnym rozdziale.
18 Laplasjan na fotosferze homeomorficznej z dwuwymiarową sferą powinien mieć taką samą
postać, jak w zagadnieniu własnym harmonik sferycznych – nie było to jednak sprawdzane explicite.
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5. Planckowska alternatywa dla promieniowania Hawkinga

Twierdzi się, że promieniowanie Hawkinga ma dokładnie właściwości promieniowania Plancka [2]. To jest rzeczywiście prawdą pod wieloma względami, co
było pokazane w rozdziale 2 części I. Ściśle mówiąc te podobieństwa zostały tam
ujęte w ramach niewielkiej modyfikacji autorskiej termodynamiki czarnych
dziur. Istnieją jednak istotne różnice pomiędzy promieniowaniem Plancka i promieniowaniem Hawkinga. Pojawiają się one na poziomie entropii, na której przecież opiera się promieniowanie Hawkinga. Oczywiście, promieniowanie Plancka
lub inaczej gaz fotonowy czy też ultrarelatywistyczny gaz Bosego posiada również entropię [36, 18]. Taka entropia nazywana jest w niniejszej pracy entropią
Plancka SP, która jest dana wzorem (95) lub też kilkoma równoważnymi formułami (41) z części I. W przypisie (17) do wzoru (95) omówione są jego konsekwencje dla promieniowania czarnej dziury, gdyby potraktować ten wzór poważnie. W środku akapitu po wzorze (93) omówiona jest inna konsekwencja wzoru
(41). Powyższe fakty nie wyszłyby poza ciekawostki gdyby nie dokładne obliczenia statystyczne entropii stanów fotonowych zgodne z (88).
Zgodnie z wynikami w Tabeli 4 widać, że kwantowanie powierzchniowe niezależnie od polaryzacji prowadzi to tego samego charakterystycznego trendu potęgowego o wykładniku 3/4. Brak uwzględnienia polaryzacji radialnej lub jej
uwzględnienie wpływa jedynie na stałą proporcjonalności:

S  kB ln   3 / 2  kB N 3/ 4



S  2kB N 3/ 4

(109)

W opisie GN uwzględniającym (62) analogicznie do (97) dostajemy:
3 R E
S  kB  S 
2  c 

3/ 4



R E
S  2kB  S 
 c 

3/ 4

(110)

Zaś w opisie OTW mielibyśmy analogicznie:
3  3RS E 
kB
2  2c 

3/ 4

3/ 4

 3R E 
(111)
S  2kB  S 
 2 c 
Wszystkie rozważane przypadki entropii surowej różnią się współczynnikiem
bezwymiarowym, co dotyczyć też będzie ewentualnej entropii z przelicznikiem.
Zatem warto zunifikować zapis:
3/ 4
 RS E 
*
*
(112)
S   kB 

 2 c 
S



gdzie występuje bezwymiarowa stała liczbowa α*. Zakładając w uproszczeniu,
że E = Mc2 otrzymujemy alternatywną entropię czarnej dziury:

G
S *   *kB  
 c 

3/ 4

M 3/2   *kB

M 3/ 2
: SP*
mP3/2

gdzie użyto symbolu stałej masy Plancka mP  c / G  2,176  108 kg .

(113)
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Entropia S*P czarnej dziury w postaci (113) jest formalnie zgodna z entropią SP
daną wzorami (41), (95) nazywaną tutaj entropią Plancka. Nie należy sądzić,
że entropia Plancka jest stałą, gdyż w przeciwieństwie do innych wielkości (np.
długości i masy Plancka) w układzie jednostek naturalnych nie wprowadzono takiej stałej dla entropii.
Można teraz obliczyć alternatywną temperaturę czarnej dziury (92) z (112):

4c 2  c 
T  *  
3 kB  G 

3/4

*

mP
1
4
 * TP
: TP*
M
M 3

(114)

gdzie użyto stałej temperatury Plancka TP  mP c 2 / kB  1, 417  1032 K , a jednocześnie zdefiniowano planckowską temperaturę T*P czarnej dziury. Oczywiście
temperatura dla dalekiego obserwatora będzie nieco mniejsza:

TP* 

mP
4
T
* P
M
3 3

(115)

Niezależnie od wartości stałej α*, wprowadzona w tym rozdziale entropia oraz
temperatura różni się od wielkości Hawkinga stopniem potęgi zależności od
masy. W pierwszej części pokazano, że entropia zależna od pola horyzontu, czyli
od kwadratu masy, dobrze pasowała do drugiej zasady termodynamiki. Okazuje
się, że zależność S P*  M 3/ 2 również daje podobne możliwości wobec:

M1  M 2 3 / 2  M13 / 2  M 23 / 2

(116)

co dla niezerowych mas jest zawsze nierównością silną. Dowód nierówności jest
ćwiczeniem na poziomie matury z matematyki. Na tym nie koniec analogii, gdyż
można tutaj wprowadzić na podstawie (112) formułę różniczkową typu (36). Jednak zamiast tego zostanie podjęta próba ustalenia stałej α*. Relacje (110), (111)
dodatkowo wobec komplikujących się przeliczników entropii przy nowych zależnościach są niejednoznaczne. Zatem do unormowania stałej zostanie użyta
pierwsza z relacji (95), w której objętość zostanie zinterpretowana jako objętość
powłoki sferycznej zawartej między sferą fotonową i horyzontem. Zgodnie
z Faktem 2 z części I objętość taka jest około 2π razy większa od euklidesowo
rozumianej objętości horyzontu. Prowadzi to do następującej wartości stałej:

*  4

4 8π
8π

 0,546 
 4,57
45 3
3

(117)

Szczęśliwie niemal identyczna wartość wynika z drugiego wzoru w (111):

 *  2  33 / 4  4,56

(118)

Zatem metoda kwantowania powierzchniowego fotosfery w opisie OTW (bez
przeliczników z GN), która nie sprawdziła się w poprzednim rozdziale, teraz wydaje się być najwłaściwsza i najdokładniejsza (Tabela 4). Metoda ta tym razem
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uwzględniała obie polaryzacje. Taki stan rzeczy jest bliższy idei Boltzmanna
uwzględniania wszystkich możliwych stanów, które wcześniej były nieco spekulatywnie zawężone celem uzyskania doraźnej zgodności z entropią Hawkinga19.
Określmy teraz moc całkowitą promieniowania czarnej dziury. Zgodnie z prawem Stefana-Boltzmanna zależy ona od czwartej potęgi temperatury i pola promieniującej powierzchni. Pole powierzchni horyzontu oraz sfery fotonowej jest
proporcjonalne do kwadratu masy czarnej dziury. Zatem moc dla oryginalnej
temperatury Hawkinga jest odwrotnie proporcjonalna do kwadratu masy
PH  1 / M 2 . Taka moc dla znanych czarnych dziur [37] byłaby praktycznie zerowa. Zgoła inaczej wygląda sytuacja dla alternatywnej temperatury (114). Moc
odniesiona do powierzchni fotosfery, a następnie przeliczona dla odległego obserwatora według (53’) (Appendix 2) prowadzi do wartości:
4

P* 

π3  4  c5
 0,0453 PP  1,64  1051 W


5  3 *  G

(119)

gdzie pojawiła się moc Plancka PP  c5 / G  3,6283 1052 W. Zatem alternatywna
moc czarnej dziury jest stała i jest jedynie o rząd wielkości mniejsza od mocy
Plancka. Moc Plancka jest ogromna i jest większa od szacowanej mocy obserwowalnego Wszechświata20. Najmocniejszym znanym obiektem we Wszechświecie
jest odkryty w tym roku kwazar SMSS J215728.21-360215.1 o mocy szacowanej
maksymalnie na 2,66ꞏ1041 W [38]. Autorzy odkrycia twierdzą, że jądrem kwazaru jest supermasywna czarna dziura o masie rzędu 2ꞏ1010 mas Słońca. Długotrwała moc kwazarów przewyższa nawet najmocniejszą znaną supernową
ASASSN-15lh o mocy 2,2ꞏ1038 W [39]. Jedyną mocą zbliżającą się do mocy
Plancka jest obecnie chwilowa moc piku pierwszej detekcji fali grawitacyjnej
szacowana na 3,6ꞏ1049 W [40]. Szybki postęp odkryć astrofizycznych widoczny
już nawet w skali dwóch lat [37, 38, 40] pozwala przypuszczać, że kiedyś zjawiska o mocy Plancka będą dostępne dla badań obserwacyjnych.
Planckowskiej alternatywy promieniowania Hawkinga nie należy mylić z ideą
tzw. gwiazdy Plancka, która miałaby się znajdować pod horyzontem czarnej
dziury [41]. Gwiazda Plancka bazuje na pojęciu gęstości Plancka, zaś promieniowanie planckowskie gazu fotonowego fotosfery prowadzi nominalnie do mocy
Plancka. Ta nominalna wartość mocy może być jednak mniejsza (porównaj
z [42]), w zależności od energii zawartej w fotosferze, występującej np. w (112).
Z racji ograniczeń objętościowych pracy zagadnienie to jest tylko częściowo rozwijane w kolejnym rozdziale.

19

Ten wybór narzucony w opisie GN został wówczas przeniesiony na opis OTW.

20 W tym miejscu dziękuję dr. hab. Pawłowi Pietrukowiczowi za konsultacje na ten temat z

prof.
dr. hab. Tomaszem Bulikiem oraz dr. hab. Szymonem Kozłowskim z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego.
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6. Czarna dziura z ciężką fotosferą.

Zauważmy, że przedstawiane w poprzednich rozdziałach wyprowadzenia bazowały na orbitach fotonowych. Zatem promieniowanie czarnej dziury zostało wyprowadzone z fotosfery (lub egzosfery) w roli rezerwuaru fotonów – takiego samego jak wnęka rezonansowa dla promieniowania ciała doskonale czarnego.
W tym sensie można uznać, że ta metoda była ukierunkowana na wyliczenie temperatury, gdyż występująca w entropii energia była energią jedynie fotonów,
a nie całej czarnej dziury. Oczywiście przy wyliczaniu entropii dla uproszczenia
została wstawiona w miejsce energii cała masa-energia czarnej dziury, co prowadziło do entropii czarnej dziury. Teraz należy się zastanowić jaką energię fotosfery przewiduje termodynamika, aby czarna dziura znajdowała się w pewnego
rodzaju stanie ustalonym. Jeżeli fotosfera będzie miała dużą energię, to wyjaśnienie jej promieniowania jest proste i nie wymaga uciekania się do innych pojęć
jak fotony odrywające się z rezerwuaru fotosfery. Jeżeli z czarnej dziury będzie
wypływać więcej energii-masy niż do niej wpadać, to całkowita masa takiej czarnej dziury będzie malała. Pojawia się pytanie czy zmniejszanie energii-masy dotyczy tylko fotosfery, czy również masy zawartej pod horyzontem. Dla zachowania stanu ustalonego (pewnej równowagi między fotosferą i horyzontem) dobrze
by było, aby energia wypływała z obu miejsc jej gromadzenia. O ile łatwo jest
zrozumieć odpływ energii z fotosfery, to już znacznie trudniej jest wyjaśnić możliwość jej wypromieniowania spod horyzontu. Hawking wyjaśnił to zarówno rachunkowo, jak i obrazowo za pomocą cząstek o ujemnej energii. Nad horyzontem
mogłaby następować kreacja cząstki i antycząstki o dodatniej i ujemnej energii21.
Jeśli cząstce o dodatniej energii uda się oddalić od horyzontu, a ta o ujemnej
energii wpadnie pod horyzont, to cząstkom nie uda się z powrotem anihilować.
W ten sposób energia-masa pod horyzontem zmniejszy się w wyniku dodania
ujemnej energii-masy antycząstki. W formalizmie kwantowej teorii pola występują stany o ujemnych energiach (częstotliwościach), choć zwyczajowo są pomijane lub reinterpretowane. Zatem rozumowanie oparte na cząstkach o ujemnej
energii-masie jest wciąż dalekie od intuicji. Istnieją wobec tego interpretacje,
że promieniowanie Hawkinga jest procesem globalnym i nie związanym jedynie
z obszarem przy horyzoncie. W takim ujęciu wypływ energii z zasady zachowania energii musi prowadzić do zmniejszenia się masy czarnej dziury, ale nie wnikamy w naturę tego procesu. Właśnie tą drogą podążymy w tym rozdziale.
HIPOTEZA-POSTULAT 1. (O wiriale dla fotosfery czarnej dziury)
W stanie równowagi termodynamicznej fotosfery z horyzontem czarnej dziury
całkowita energia-masa fotosfery jest równa masie zawartej w horyzoncie, czyli
stanowi połowę całkowitej masy czarnej dziury.
21

Antycząstka w fizycznym rozumieniu nie ma związku z ujemną energią, a jedynie odgrywa
tutaj taką rolę.
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Dowód – częściowy. Czarna dziura nie znajduje się w równowadze termodynamicznej z otoczeniem, ale można założyć, że jej części mogą być w takiej równowadze. W istocie chodzi o stan maksymalizujący entropię. Zastosowanie definicji statystycznej w rozdziale 4 dla kwantyzacji orbit fotonowych doprowadziło
do formuły, którą można zapisać następująco:

2π kB
4πG kB
4πG kB 3
RS E 
M 0 c 2 3Ec 
( Et  Ec ) Ec (120)
5
c
c
c5
gdzie: E – energia kinetyczna fotosfery, M0 – masa horyzontu i jego wnętrza,
Ec – energia całkowita fotosfery, Et – energia całkowita czarnej dziury. Entropia
jest więc funkcją kwadratową w energii Ec. Maksimum tej funkcji znajduję się
w wierzchołku paraboli dla Ec = Et/2, co stanowi tezę dla tego przypadku.
W przypadku planckowskiej entropii (112) czarnej dziury sytuacja wygląda podobnie:
S* 

3/ 4

G 3
3/ 4
S   kB  5   ( Et  Ec ) Ec 
(121)

c


Funkcja ta przyjmuje maksimum w tym samym punkcie co (120), niezależnie
od potęgi γ =3/4. Do pełni dowodu brakuje analizy, czy takie rozwiązanie nie jest
sprzeczne z OTW.
Można powiedzieć, że powyższa hipoteza jest pewną wersją idei ściany ognia
(firewall) wokół czarnej dziury o jakiej swojego czasu było głośno [43]. Główna
różnica polega jednak na tym, że standardowy firewall rozpatruje się na horyzoncie lub bezpośrednio nad nim, a nie na nieco oddalonej fotosferze.
Z zasady przyjmuje się, że stan o najwyższej entropii występuje wtedy gdy
czarna dziura wciągnie wszystkie ciała w układzie. Jednakże sytuacja taka nie
może być jedynym maksimum entropii, skoro jest możliwy opisany przez Hawkinga proces parowania czarnych dziur. W rzeczywistości Hipoteza-Postulat 1
maksymalizuje entropię nie całej czarnej dziury, ale entropię fotosfery spośród
wszystkich czarnych dziur o ustalonej masie. Jeśli hipoteza ta jest prawdziwa, to
oznacza, że czarna dziura z ciężką fotosferą ma entropię stanowiącą ćwierć lub
połowę entropii Hawkinga (w zależności czy doliczymy dodatkowo entropię samego horyzontu), ale większą dwukrotnie temperaturę. Dla entropii Plancka
czarnej dziury powyższe czynniki ulegają pewnemu przeskalowaniu. Jednak promień horyzontu w obu przypadkach byłby równy promieniowi R0=RS/2 małego
horyzontu z ujęcia GN (Definicja 2) lub rozwiązania Kerra, a fotosfera również
byłaby dwa razy mniejsza niż dla punktowej czarnej dziury i stanowiłaby 3/4 promienia Schwarzschilda. Zatem sytuacja jest zaskakująca, gdyż układ ten miałby
mniejszy promień niż wydawałby się najmniejszy możliwy promień Schwarzschilda. Ta obserwacja świadczy o atrakcyjności Hipotezy-Postulatu 1, a jednocześnie o potrzebie jej sprawdzenia pod kątem zgodności z równaniami Einsteina
lub przynajmniej z możliwością zszycia dwóch paraboloidów Flamma.
*
P

*
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Czarne dziury nie są takie czarne.

Stephen Hawking
W artykule udało się obliczyć entropię i temperaturę czarnej dziury metodą zliczania
skwantowanych stacjonarnych orbit fotonowych. Można powiedzieć, że w przybliżeniu
niskich energii (małej liczby stanów) udało się odtworzyć entropię Hawkinga oraz z nieco
mniejszą dokładnością temperaturę Hawkinga dla dalekiego obserwatora. Natomiast obliczenia dokładniejsze dla większego zakresu numerycznego stanów były dużym zaskoczeniem. Otóż w ich toku uzyskano istotną modyfikacje potęgową entropii i temperatury
czarnych dziur. Okazało się, że ta modyfikacja jest całkowicie zgodna z promieniowaniem
Plancka ciała doskonale czarnego na poziomie entropii gazu fotonowego Plancka tegoż
promieniowania. Brak modyfikacji entropii Plancka na rzecz entropii Bekensteina lub
Hawkinga przy silnej grawitacji czarnej dziury można łatwo interpretować jakościowo.
Mianowicie na kołowych orbitach fotonowych w pewnym sensie znosi się grawitacja na
tej samej zasadzie na jakiej opiera się stan nieważkości na orbicie okołoziemskiej stacji
kosmicznej czy też w windzie Einsteina. W kontekście historycznym sytuacja wygląda
nieco przewrotnie. Pierwotnie Hawking starał się obalić ideę Bekensteina, a ostatecznie
potwierdził ją z dokładnością do czynników liczbowych. Natomiast autor dążył do potwierdzenia wyników Hawkinga alternatywnymi metodami, a uzyskał potwierdzenie entropii gazu fotonowego Plancka promieniowania ciała doskonale czarnego. Ostatecznie
zastosowano metodę kwantowania powierzchniowego fotosfery w ujęciu OTW, a jedynym
przybliżeniem był wzór (70). Czy to oznacza, że wyprowadzenie Hawkinga było bardziej
ścisłe? Nie jest to takie oczywiste, gdyż Hawking też opierał się na pewnych przybliżeniach oraz nie wiadomo, czy gdzieś implicite nie skorzystał on jednak z założenia Bekensteina o proporcjonalności entropii do powierzchni horyzontu. Te wątpliwości powinny
być rozstrzygane przez niezależnych obiektywnych specjalistów. We wstępie niniejszej
części artykułu znajdują się odnośniki do najważniejszych oryginalnych wyprowadzeń dla
promieniowania Bekensteina-Hawkinga czarnych dziur, które mogą ułatwić takie badania.

APPENDIX 1. Wyniki numeryczne dużych liczb
Tabela 6. Wyniki obliczeń funkcji liczby stanów Boltzmanna w zakresie od 10 do 62 kwantów
energii fotonów dla degeneracji powierzchniowej (bez i z polaryzacją radialną) oraz objętościowej.
Obliczenia wykonał Marcin Kycia za pomocą programu w języku Python, na podstawie zliczania
kombinacji z powtórzeniami dla wszystkich partycji liczby kwantów energii
N
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Liczba stanów Ω
w zależności od liczby N kwantów energii i degeneracji poziomów
2n
4n
2n2
5380
10870
21652
42350
81778
155676
292964
544846
1003078
1828128
3301952
5911740

95278
234344
563506
1326796
3066040
6963048
15564661
34282360
74486376
159785472
338703796
709957616

90739
245868
654478
1711178
4405931
11177842
27983253
69176506
169030351
408498868
977120193
2314584382
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23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

10499385
18502582
32371011
56240816
97073055
166497412
283870383
481212656
811287037
1360575284
2270274785
3769835178
6230705170
10251665550
16794445441
27397730508
44514742142
72042764842
116152738258
186583010774
298653464142
476388974968
757353545475
1200106701828
1895680135981
2985188798180
4686796545874
7336891676660
11452823655487
17828248477842
27677721198249
42855452309848
66185575310118
101959655013280
156684600650234
240204638965600
367381116182908
560602411374858
853527043148983
1296655141719562
1965606131966531

1472529670
3023894672
6151408852
12402137024
24792822174
49162962280
96737562642
188949567388
366461554012
705943838032
1351107346116
2569791229076
4858444210542
9132385971272
17070617357430
31737796675320
58701136851968
108027262512928
197837233477392
360609547032892
654310755562188
1181975039810224
2126016467908937
3808139070976092
6793568390070918
12071763260428608
21368665110726931
37684447913356288
66216640300226256
115939813087824384
202300520195575839
351801082618837076
609773254692156916
1053523901221282480
1814502817002082527
3115582416000703348
5333583118816251600
9103865658006009960
15494843340819224013
26298422925505584408
44512193355709683620

5432579012
12640021942
29166997373
66773987182
151724108957
342276983034
766851882058
1706787439216
3774825607766
8297944350656
18134270307153
39407466085104
85171228075297
183115388336682
391697672761357
833764598222090
1766323299761770
3724734883890874
7819510980842785
16344824594403858
34021367995818213
70525428411660354
145616701327343369
299498593655290446
613678560791165870
1252829653611737436
2548522151020827625
5166170188800965248
10436858816169314029
21014884876008067748
42176849754873667044
84380789474758942704
168293149074784018626
334635904188480223308
663423036067486707477
1311438801941631332870
2585065142738215809005
5081435942416858160940
9961333997736544377547
19475486971631952668782
37977098148738364299297

APPENDIX 2. Korekta czynnika transformacji mocy (do części I)
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 postrzegana moc P∞ będzie 3 razy
mniejsza (a nie 9 razy mniejsza):

P  P3 / 2 / 3  0,33333  P3 / 2

(53’)

Dowód. Tezę najłatwiej jest udowodnić w opisie korpuskularnym, gdyż stosowanie funkcji widmowej (radiancji spektralnej) jest bardziej złożone. Rozważmy
k fotonów o energii hf3/2 każdy wylatujących z otoczenia pewnego punktu sfery
fotonowej w okresie czasu ∆t3/2 w tym samym kierunku w stronę nieskończoności
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(np. radialnie, ale niekoniecznie). Fotony te dochodzą w okresie czasu ∆t∞ do
pewnego odległego punktu. Czynnik dylatacji czasu względem fotosfery wynoszący 3 wydłuża okres czasu dochodzenia fotonów, a jednocześnie zmniejsza
ich częstotliwość. Zatem przyczynek do mocy pochodzący od tych fotonów wynosi:

P 

k  hf  k  hf3 / 2 / 3 k  hf3 / 2 1


 P3 / 2
t
3 t3 / 2 3
3 t3 / 2

(53.1)

Jeżeli dla dowolnych fotonów przyczynek do mocy maleje 3 razy, to obserwowalna moc całkowita maleje też 3 razy, co dowodzi tezie (53’).
Ponieważ okazało się, że moc promieniowania Hawkinga transformuje się
z kwadratem odwrotności czynnika dylatacji czasu (a nie z jej pierwszą potęgą)
to drobnej korekty wymaga jeden wzór Obserwacji 5. Korekta ta jednak nie
wpływa na wynik tego wzoru:
2

P
 dt 
P1  lim r  R    P  lim r  R
 
2
S
S
 d 
1  RS / r

(55’)
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Wahadło odwrócone
Tomasz Kawalec1
Instytut Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego UJ

Wstęp
Wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni do pojęcia wahadła matematycznego czy fizycznego. Wiemy dobrze, że ma ono jedno położenie równowagi trwałej – gdy
znajduje się w swoim najniższym położeniu, wokół którego może oscylować.
Okazuje się jednak, że wprowadzając pewne modyfikacje, wahadło można ustabilizować w jeszcze jednym, nieintuicyjnym położeniu – w pozycji odwróconej,
czyli „do góry nogami”, gdy środek masy wahadła znajduje się powyżej punktu
jego zawieszenia. Wahadło takie nazywamy wahadłem odwróconym. Istnieje
kilka metod na uzyskanie tego stanu równowagi. Jedna z nich to zamocowanie
punktu zaczepienia wahadła na poziomym stoliku przesuwnym. Monitorując kąt
chwilowego odchylenia wahadła od pionu, układ sterowania tak koryguje położenie stolika w kierunku poziomym, aby przesunąć punkt podparcia z powrotem
pod środek masy wahadła. Inna metoda stabilizacji jest znana z dwukołowych
pojazdów Segway oraz nowszych urządzeń – jednokołowych. Segway jest z jednej strony dicyklem (ma dwa koła, ale obok siebie, a nie jedno za drugim, jak
w rowerze), a z drugiej strony – właśnie wahadłem odwróconym. W tym przypadku wychylenie przód-tył jest dynamicznie kompensowane działaniem silników napędzających koła. Działający przykład modelu napędu Segway, zbudowany z klocków LEGO Mindstorms, został przedstawiony na końcu tego artykułu. Kolejna metoda stabilizacji, opisana poniżej, polega na wprawieniu
w szybkie drgania w pionie punktu zawieszenia wahadła. Taki rodzaj wahadła
odwróconego nazywamy wahadłem Kapicy – od nazwiska Piotra Leonidowicza
Kapicy – rosyjskiego fizyka, który podał matematyczny opis ruchu takiego
układu. Nawiasem mówiąc, Piotr Kapica został laureatem Nagrody Nobla w roku
1978 za odkrycie nadciekłości helu. Co ciekawe, wahadłem odwróconym jesteśmy w zasadzie my sami, a równowagę utrzymujemy dzięki odpowiedniemu ciągłemu napinaniu mięśni.
W tym artykule przedstawiam szkic opisu matematycznego oraz konstrukcję
prostego wahadła odwróconego, zbudowanego z popularnego zestawu klocków
LEGO Mindstorms lub klasycznego zestawu LEGO Technic. Mam nadzieję, że
zachęcę Czytelników do przeprowadzenia własnych eksperymentów.
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Krótki opis matematyczny
Model naszego wahadła odwróconego przedstawiono na rys. 1 a). Jest to wahadło, którego punkt zawieszenia drga w pionie z amplitudą A i częstotliwością f
(częstością  = 2f), a kąt wychylenia wahadła względem pozycji spoczynkowej
(czyli względem zwykłego położenia równowagi) wynosi . Długość wahadła to
l, a ze względu na fakt, że w rzeczywistości będziemy mieli do czynienia z wahadłem fizycznym, a nie modelowym wahadłem matematycznym, l będzie długością zredukowaną tego wahadła.

Rys. 1. a) model wahadła odwróconego, b) i c) schematy głównej części wahadła zrealizowanego z klocków LEGO Mindstorms – widok z przodu i z boku

Równanie ruchu ma postać:
1
(1)
   ( g  A 2 cos  t )sin  (t ),   2πf ,
l
gdzie g to wartość przyspieszenia ziemskiego. Zauważmy, że gdy w tym równaniu przyjmiemy A = 0, otrzymujemy znane nam równanie ruchu wahadła matematycznego. Człon A2cos t opisuje drgania punktu zawieszenia wahadła
w taki sposób, jakby periodycznie było modyfikowane przyspieszenie grawitacyjne g. Sytuacja jest analogiczna do tej znanej nam z przyspieszającej lub hamującej windy. Tu jednak przyspieszanie i hamowanie jest szybkie i periodyczne.
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Równanie (1) nie ma prostego rozwiązania w postaci konkretnych wzorów, ale
można je łatwo rozwiązać numerycznie, na przykład przy pomocy programu
Wolfram Mathematica. Aby jednak móc lepiej zrozumieć zachowanie się wahadła odwróconego, dokonamy przybliżeń i wyliczymy łatwy w interpretacji tak
zwany potencjał efektywny. Zakładamy, że amplituda drgań A jest znacznie
mniejsza niż długość wahadła l oraz że częstotliwość f drgań punktu zawieszenia
jest znacznie większa niż częstotliwość drgań własnych (swobodnych) wahadła.
Wtedy kąt wychylenia  możemy rozbić na dwie składowe – „szybką”, związaną
wprost z drganiami punktu zawieszenia i „powolną”, która odzwierciedla ruch
całego wahadła, bez uwzględniania szczegółów związanych z jego szybkimi
drganiami. Nas interesuje tutaj jedynie składowa „powolna” S. Przybliżone równanie na tę składową jest następujące:
2

g
1  A 
S   sin S  
 sin S cos S .
l
2 l 

(2)

Równanie (2) można zapisać w prostszej postaci:
ml 2S  

U
,
S

(3)

gdzie U to tak zwany potencjał efektywny:

U  mgl cos S 

mA2 2
sin 2 S .
4

(4)

Zależność potencjału efektywnego od kąta S daje nam cenną informację
o tym, czy istnieją, a jeśli tak, to dla jakich parametrów, położenia równowagi
wahadła – a w szczególności położenia równowagi trwałej. Jak wiemy, w minimum potencjału mamy równowagę trwałą, a w maksimum – chwiejną. Wyliczamy więc najpierw pierwszą, a potem drugą pochodną z U po S:

mA2 2
 2U
mgl
cos

cos 2S .


S
2
S 2

(5)

Lokalne minima potencjału dla kątów S równych…, −180°, 180°, … (czyli
dla położenia odwróconego) istnieją, gdy spełniona jest nierówność:

A2 2  2gl.

(6)

Proste przekształcenia dają nam wartość graniczną (minimalną) częstotliwości,
z jaką musi drgać punkt zawieszenia wahadła, aby można je było ustabilizować
w pozycji odwrotnej:
1
(7)
f gr 
2 gl .
2πA
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Widzimy, że im krótsze wahadło lub większa amplituda drgań, tym graniczna
częstotliwość drgań fgr jest niższa – i w prostym układzie mechanicznym łatwiejsza do uzyskania.
W poniższych obliczeniach przyjąłem parametry odpowiadające opisanemu
w dalszej części układowi rzeczywistemu. Częstotliwość drgań to 10,5 Hz, amplituda drgań to 16 mm, a długość zredukowana wahadła to 45 mm (częstotliwość
drgań własnych wahadła to 2,4 Hz). Masa ramienia to 5 g – wpływa jedynie na
wartość potencjału efektywnego, ale nie na jego kształt. Na początku ruchu wahadło ma prędkość kątową zero ( S  0 ). Częstotliwość graniczna fgr to 9,3 Hz –
ze wzoru 7. Widzimy tutaj, że dla takich parametrów, przybliżenia potrzebne do
wyprowadzenia wzoru (2) nie są bardzo dobrze spełnione, niemniej otrzymane
wyniki pozwalają na lepsze zrozumienie fizyki wahadła odwróconego. Na
rys. 2 a) przedstawiono wykres zależności „powolnej” składowej kąta wychylenia wahadła od czasu – rozwiązanie równania (1), a na rys. 2 b) – wykres potencjału efektywnego – równanie (4).

Rys. 2. a) „powolna” składowa kąta wychylenia wahadła w funkcji czasu; b) efektywny potencjał
wahadła w funkcji „powolnej” składowej kąta wychylenia dla przypadku spełnienia warunku stabilizacji w ustawieniu odwróconym
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Na początku wahadło zostało ustawione w pobliżu położenia odwróconego
(prawie 180°) i blisko tej pozycji pozostaje. Małe oscylacje wahadła w położeniu
odwróconym, widoczne na rys. 2 a), to drgania wokół nowego położenia równowagi, a ich amplituda zależy od początkowego wychylenia wahadła od pozycji
odwróconej. Wyjaśnienie znajdujemy w przebiegu potencjału efektywnego U.
Oprócz znanego nam dobrze minimum w położeniu dolnym (…, −360°, 0°, 360°,
…), odpowiadającego dolnemu położeniu równowagi, pojawiło się dodatkowe
minimum dla ustawienia odwróconego (nieparzyste wielokrotności 180°). Z wykresu potencjału widzimy też, że dla założonych tutaj parametrów, wychylenie
może wynosić maksymalnie nawet około 40°, licząc względem pozycji odwróconej. Symbolizują to przechylone wahadła w górnej części rys. 2 b).
Zobaczmy teraz, co się dzieje, gdy częstotliwość drgań punktu zawieszenia
wahadła jest za mała. Na rys. 3 przedstawiono wyniki obliczeń dla częstotliwości
drgań f = 10,5 Hz i długości zredukowanej wahadła 260 mm. Dla tej długości
częstotliwość graniczna wynosi 22,5 Hz. Dla ułatwienia analizy zachowania wahadła, poziomymi kreskowanymi liniami zaznaczono położenia równowagi –
zwykłe (…, −360°, 0°, 360°, …) i odwrócone (…, −180°, 180°, …).

Rys. 3. Wykresy analogiczne do tych z rys. 2, ale dla przypadku, w którym stabilizacja w ustawieniu odwróconym nie zachodzi
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Widzimy, że wahadło nie stabilizuje się w pozycji odwróconej, mimo że początkowo tak jest ustawiane (180°). Zamiast tego, wykonuje prawie pełne obroty
wokół zwykłych położeń równowagi, co jakiś czas wykonując pełny obrót wokół
punktu zawieszenia – na przykład w 4, 30 , 32, … sekundzie. Przebieg potencjału
efektywnego faktycznie pokazuje, że jedyne minima to te odpowiadające położeniu dolnemu. Szczegóły zachowania wahadła przedstawione na rys. 3 a), takie
jak chwile wykonania pełnego obrotu czy liczba wykonanych pełnych obrotów,
bardzo zależą od parametrów początkowych – początkowego kąta czy częstotliwości drgań punktu zawieszenia.
Realizacja wahadła Kapicy z klocków LEGO
Na rys. 1 b) i c) naszkicowana została główna część wahadła Kapicy zbudowanego z zestawu LEGO Mindstorms NXT. Z kolei na rys. 4 i 5 oraz filmie [1],
dołączonym do artykułu w wersji on-line, widzimy zdjęcia całego układu oraz
jego działanie.

Rys. 4. Układ do demonstracji wahadła odwróconego przy wyłączonych drganiach (po lewej)
i z drganiami (po prawej). Stabilizacja jest utrzymywana nawet w przypadku lekkiego odchylenia
całego układu od pionu
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Całość składa się z silnika, dwóch połączonych szeregowo przekładni zębatych
o przełożeniach 3:5 i 1:3, łączników oraz kilkunastu podłużnych klocków, dla
których w terminologii polskich fanów LEGO przyjęła się nazwa „belka”, będąca
bezpośrednim tłumaczeniem angielskiej nazwy beam. Jedna z belek jest ramieniem wahadła. W naszym przykładzie rzeczywista długość ramienia, licząc od
punktu zawieszenia, wynosiła 67 oraz 84 mm (belki „9” i „11”). Ponadto, ramię
o długości 100 mm (belka „13”) było używane z innym typem silnika – patrz
sekcja „Uwagi praktyczne”.

Rys. 5. Wahadło podobne do tego z rys. 4, ale z dłuższym ramieniem. Częstotliwość drgań punktu
zawieszenia wahadła jest już na granicy warunku stabilizacji

Do rachunków, a szczególnie do obliczenia potrzebnej minimalnej częstotliwości drgań fgr, potrzebna jest długość zredukowana wahadła l. W praktyce, pomiaru tej długości najłatwiej dokonać mierząc okres T jego drgań swobodnych:

l

gT 2
.
4π 2

(8)

Znaleziona w ten sposób długość zredukowana to 45 i 55 mm dla belki „9” i „11”.
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Okazuje się, że są to wartości bardzo bliskie długości zredukowanej wyliczonej
dla cienkiego, jednorodnego pręta o długości rzeczywistej d, zawieszonego na
jednym z jego końców:
2
(9)
l  d.
3
Częstotliwość graniczna fgr, obliczona ze wzoru (7) wynosi 9,1 Hz dla długości zredukowanej 45 mm i 10,1 Hz dla 55 mm. Przekładnie zapewniają zwiększenie częstotliwości obrotów silnika o czynnik 5. Nieobciążony silnik NXT wykonuje około 2,8 obrotu na sekundę, a w naszym wahadle – około 2 obroty na
sekundę. W połączeniu z przekładniami daje to częstotliwość drgań punktu zawieszenia wahadła 10,4 Hz. Wartość ta została znaleziona przez analizę klatek
filmu oraz bezpośredni pomiar liczby obrotów silnika przy pomocy sterownika NXT. Niestety, ze względu na relatywnie duże tarcie pomiędzy belką wahadła a punktem zawieszenia, oscylacje przewidziane w lewej części rys. 2 są praktycznie nie do zaobserwowania.
Uwagi praktyczne
Po włączeniu silnika ramię wahadła zazwyczaj trzeba ręcznie obrócić do pozycji
pionowej. Trzeba też pamiętać o używaniu w pełni naładowanych baterii lub akumulatorów, ponieważ częstotliwość drgań jest niewiele większa niż częstotliwość
graniczna fgr.
Wahadło odwrócone można również zrealizować z użyciem silników z klasycznej serii LEGO Technic Power Functions, które mają większą prędkość obrotową niż te z serii Mindstorms NXT czy EV3 (kosztem niższego momentu obrotowego). Przykładowo, silnik „Large” pozwolił na bardzo dobrą stabilizację
wahadła odwróconego o rzeczywistej długości ramienia 100 mm (belka „13”).
Zachęcam do eksperymentowania z różnymi typami napędów.
Przedstawiona tutaj prosta konstrukcja mocno drga podczas pracy, pogarszając stabilizację wahadła odwróconego. Aby temu zapobiec, wystarczy mocno docisnąć układ do stołu – zmniejsza to wibracje, a także redukuje obciążenie silnika,
powodując delikatne zwiększenie jego prędkości obrotowej.
Wahadło typu Segway
Jako ciekawostkę na rys. 6 oraz na filmie [2] przedstawiono mały pojazd podobny
do wózka Segway. Pojazd jest stabilizowany niewielkimi ruchami silników pracujących w pętli sprzężenia zwrotnego z czujnikiem wychylenia. Niestety, nie
jest on dołączany do podstawowego zestawu NXT czy EV3. Czujnik taki można
dokupić gotowy (nadający się wprost do użycia ze sterownikiem NXT lub EV3)
lub – w przypadku znajomości podstaw elektroniki i programowania mikrokontrolerów – skonstruować samemu na bazie scalonego żyroskopowego miernika
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prędkości kątowej, na przykład L3GD20H czy LSM6DS33. Wiele wyczerpujących opisów konstrukcji tego typu wahadła oraz przykładów oprogramowania
można znaleźć w Internecie – tutaj również zachęcam do eksperymentowania.

Rys. 6. Realizacja wahadła odwróconego typu Segway z klocków LEGO Mindstorms

Filmy on-line:
[1] http://coldatoms.com/foton/wahadlo_odwrocone_LEGO.avi
[2] http://coldatoms.com/foton/segway_LEGO.avi
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Higgs się rozpada
Paweł F. Góra1
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ

Pod koniec sierpnia CERN w specjalnym komunikacie prasowym ogłosił, że
zaobserwowano rozpad bozonu Higgsa na kwark b i jego antykwark. Zgodnie
z przewidywaniami Modelu Standardowego takie rozpady powinny być najczęstsze, ale z powodów, nazwijmy je, technicznych dotąd było bardzo ciężko odróżnić je od tła. Bozon Higgsa jest niestabilny i rozpada się na inne cząstki, przy
czym możliwych jest wiele, jak to mówią fizycy, „kanałów rozpadu". Dotąd obserwowano inne rozpady bozonu Higgsa, głównie na dwa fotony lub na lepton τ
i jego antycząstkę, gdyż odróżnienie ich od tła było łatwiejsze. Najnowsze dane,
zaprezentowane wspólnie przez dwie największe grupy badawcze z CERN,
ATLAS i CMS, świadczą, że udział rozpadów b-anty-b zgadza się z przewidywaniami teoretycznymi.
Jest to wiadomość bardzo dobra dla Modelu Standardowego i raczej niedobra
dla przyszłości fizyki cząstek elementarnych.
Model Standardowy teorii cząstek opisuje fundamentalne cząstki składowe
materii i ich wzajemne oddziaływania. Przewidywany przez Model Standardowy
i odkryty sześć lat temu bozon Higgsa – nazwany na cześć brytyjskiego fizyka
Petera Higgsa, który go wymyślił – był ostatnim brakującym elementem tego
modelu. Hurra, mamy więc potwierdzony doświadczalnie model fundamentalnych cząstek i ich oddziaływań – i kompletnie nie wiemy, co dalej mamy robić.
Fizycy zajmujący się teorią cząstek dość desperacko poszukują jakichś doświadczalnych odchyleń od Modelu Standardowego, ale dotąd niczego nie znaleźli.
Żadnych nowych cząstek czy oddziaływań, których Model Standardowy by nie
przewidywał. Żadnej supersymetrii, nic, nic, nic. Nawet ten cały bozon Higgsa
zachowuje się dokładnie tak, jak to przewiduje model: nie jest ani zbyt lekki, ani
zbyt ciężki, nie stwierdzono u niego żadnej wewnętrznej struktury, a rozpada się
dokładnie tak, jak przewidywano. Nie ma się na czym oprzeć, żeby móc Model
Standardowy ulepszać, rozbudowywać, zmieniać albo chociaż lepiej zrozumieć.
Model Standardowy działa świetnie, ale jest, w pewnym sensie, niezbyt elegancki. Ma bodaj 19 parametrów swobodnych, mogących przyjmować arbitralne
wartości. Parametry te decydują o własnościach naszego Wszechświata. Gdyby
wartość któregoś z tych parametrów była nieco inna, niż jest, mogłoby się okazać,
że nie mogą powstawać stabilne jądra atomowe lub że miałyby one zupełnie inne
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własności. Albo że ewolucja Wszechświata musiałaby przebiegać zupełnie inaczej. Możemy zmierzyć wartości tych parametrów, ale nie wiemy, dlaczego są
one takie, jakie są. Dlaczego nasz Wszechświat jest taki, jaki jest. Oczywiście
jest możliwe, że wartości te są, jakie są, w sposób przypadkowy, bo tak. Ludzi
jednak taka odpowiedź nie zadowala. Chcieliby wiedzieć, czy za własnościami
naszego Wszechświata, wynikającymi z wartości 19 parametrów swobodnych
Modelu Standardowego, stoją jakieś głębsze, bardziej fundamentalne zasady.
A jeśli tak, to jakie.
Najnowsze odkrycia dotyczące bozonu Higgsa sugerują, że fizyka cząstek elementarnych – taka, jak ją dzisiaj rozumiemy – nie odpowie na te pytania. A jeśli
nie dostaniemy jakichś nowych danych doświadczalnych, nie dających się wytłumaczyć w ramach istniejącego modelu, pozostaną nam tylko spekulacje, co
grozi degeneracją nauki, podobną do tego, jak pod koniec Średniowiecza filozofia zdegenerowała się do scholastyki.
Oczywiście fizyka cząstek jeszcze przez wiele lat będzie miała co robić:
Trzeba będzie poprawić statystykę, dokładniej pomierzyć te wszystkie parametry, lepiej zrozumieć własności układów złożonych zbudowanych z elementarnych składników, o których mówi Model Standardowy. Roboty jest mnóstwo, ale
wygląda na to, że fizyka cząstek nie będzie już odpowiadać na pytania podstawowe.
Monachijski profesor Philipp von Jolly w latach '70 XIX wieku odradzał młodemu Maxowi Planckowi studiowanie fizyki, twierdząc, że w fizyce wszystko,
co ważne, zostało już odkryte i pozostało jedynie kilka drobnych luk do uzupełnienia. Także inni znani fizycy z tego okresu, na przykład August Kundt, nie
oczekiwali żadnych przełomowych odkryć i uważali, że głównym zadaniem fizyki jest dokonywanie bardziej dokładnych pomiarów znanych wielkości – zadanie pożyteczne i wymagające sporego kunsztu, ale pozbawione intelektualnego
powabu. A ćwierć wieku później Max Planck musiał zacząć tworzyć mechanikę
kwantową, okazało się bowiem, że jednej z tych „drobnych luk" von Jolly'ego
nie dało się zapełnić bez kompletnego przebudowania całej fizyki. Być może fizyka cząstek elementarnych jest dziś w sytuacji von Jolly'ego i Kundta. Na to
powinniśmy liczyć.
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I Kongres Nauczycieli Fizyki Łódź 2018
– pierwsze spostrzeżenia i refleksje
Piotr Skurski1
przewodniczący Krajowego i Lokalnego
Komitetu Organizacyjno-Programowego I Kongresu Nauczycieli Fizyki
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego

Wprowadzenie
W dniach od 14 do 16 września 2018 r. odbył się w Uniwersytecie Łódzkim na
Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej I Kongres Nauczycieli Fizyki – Łódź
2018.
Kongres łódzki zainaugurował cykl kongresów, które będą organizowane co
dwa lata przez kolejne polskie uniwersytety. Kolejne Kongresy wraz z Konferencjami Dydaktycznymi, odbywającymi się w ramach Zjazdów Fizyków Polskich
organizowanych pod patronatem Polskiego Towarzystwa Fizycznego, będą okazją do corocznych spotkań poświęconych wymianie doświadczeń i podejmowaniu działań zmierzających do podnoszenia jakości i uzyskiwania wysokiej skuteczności nauczania fizyki na wszystkich poziomach edukacji i kształcenia. Będą
okazją do analizowania i dyskutowania wyzwań stojących przed edukacją
i kształceniem w zakresie fizyki, kształceniem i doskonaleniem nauczycieli fizyki, dydaktyką fizyki i tworzeniem warunków do skutecznego podejmowania
tych wyzwań, do inicjowania i pogłębienia współpracy środowiska nauczycieli
fizyki oraz środowisk naukowych, instytucji i podmiotów, które mają lub mogą
mieć bezpośredni lub pośredni wpływ na osiąganie tego celu.
Potrzeba osiągania tego celu oraz podejmowania działań ukierunkowanych na
jego osiąganie wynika z analizy zachodzących we współczesnym świecie przemian związanych z dokonującym się postępem naukowym, technicznym i technologicznym. Skuteczne podejmowanie wyzwań wynikających z dokonujących
1
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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 i wdrażania rozwiązań praktycznych w różnych obszarach nauki i gospodarki. W szczególności dotyczy to studiów fizyki, studiów matematyczno-przyrodniczych, technicznych,
medycznych, innowacyjnych rozwiązań technicznych i technologicznych. Szczególnie ważne jest zwrócenie uwagi na te potrzeby w okresie decydującym o kierunkach i rozwiązaniach w polskiej edukacji szkolnej oraz w szkolnictwie wyższym, a także uwzględnienie tych potrzeb w decyzjach podejmowanych centralnie w polskich uniwersytetach.
Poniżej przedstawię tutaj jedynie pierwsze refleksje dotyczące pracy nad założeniami Kongresu, jego realizacją oraz zadaniami, jakie wynikają z obrad do
realizacji w okresie pokongresowym, tak by możliwie najpełniej wykorzystać
efekty aktywności jego uczestników.
Inicjatorzy i realizatorzy Kongresów Nauczycieli Fizyki przyjęli, iż celem
prac nad organizacją i realizacją każdego z Kongresów oraz wykorzystaniem
efektów spotkań kongresowych będzie doprowadzanie do istotnego wzrostu jakości edukacji i kształcenia w zakresie fizyki oraz uzyskiwania wysokiego poziomu zakładanych efektów uczenia się i studiowania fizyki. Przyjęli zatem,
iż osiąganie tego celu wymagać będzie nie tylko stwarzania warunków do spotkań i nawiązywania współpracy środowisk i instytucji mogących lub mających
istotny wpływ na osiąganie tych celów, ale także będzie wymagać podejmowania
działań wynikających z obrad kongresowych oraz współpracy w ich realizacji
w okresach między kolejnymi ogólnokrajowymi spotkaniami.
Opracowanie struktury programu Kongresu i sposobu jego realizacji, tematyki
i form wydarzeń tak, by obejmował możliwie wszystkie aktualne zagadnienia,
wyzwania i problemy oraz by sprzyjał konstruktywnemu eksponowaniu i dyskusji tematów (ale także stwarzał możliwość zindywidualizowanego aktywnego
i twórczego uczestniczenia w Kongresie, wzajemnego poznawania się uczestników i nieskrępowanej wymiany doświadczeń) nie było zadaniem łatwym, i nie
będzie również przed kolejnymi kongresami. Dlatego przedstawiam te informacje o I Kongresie, te wydarzenia i zadania, które okazały się ważne ze względu
na dążenie do osiągania zakładanych celów. Mogą się one okazać użyteczne dla
uczestników tegorocznego Kongresu i realizatorów kolejnych spotkań kongresowych. Dzielę się także refleksjami, w tym samym kontekście, wynikającymi
z przebiegu i realizacji Kongresu oraz składam podziękowania wszystkim, którzy
przyjęli zaproszenie do uczestniczenia w Kongresie i zaangażowali się w działania zmierzające do osiągania jego celów, zarówno w czasie przygotowań i realizacji wydarzeń Kongresowych, jak i w działania wynikające z jego przebiegu
i wyników dyskusji i analiz.
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Przebieg i wydarzenia I Kongresu Nauczycieli Fizyki Łódź 2018
Dzień pierwszy
W pierwszym dniu Kongresu czas przedpołudniowy wypełniły: uroczyste oficjalne otwarcie obrad I Kongresu Nauczycieli Fizyki Łódź 2018, wykład inauguracyjny prof. dr hab. Andrzeja Kajetana Wróblewskiego, wystąpienia podsekretarza stanu w MEN min. Macieja Kopcia oraz dyrektora Departamentu Kształcenia Ogólnego w MEN Katarzyny Koszewskiej, a także wykład plenarny prof.
dr hab. Stanisława Dylaka z Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.
Uroczysta inauguracja I Kongresu Nauczycieli Fizyki Łódź 2018 zgromadziła
w Dużej Auli Wydziału Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego ponad
320 osób, szeroką reprezentację środowiska nauczycieli fizyki z całej Polski
i środowiska pracowników naukowych polskich uniwersytetów kształcących nauczycieli fizyki, a także przedstawicieli władz Uniwersytetu Łódzkiego, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Polskiego Towarzystwa Fizycznego, władz województwa łódzkiego i miasta Łodzi.
Uczestników Kongresu powitali: JM Rektor Uniwersytetu Łódzkiego prof.
dr hab. Antoni Różalski, piszący te słowa przewodniczący Krajowego i Lokalnego Komitetu Organizacyjno-Programowego I Kongresu Nauczycieli Fizyki
oraz doc. dr Leszek Ryk, dyrektor XXIII Jesiennej Szkoły Problemów Dydaktyki
Fizyki, która w tym roku realizowana była wspólnie z I Kongresem Nauczycieli
Fizyki.
Wykład inauguracyjny zatytułowany „Edukacja wczoraj, dziś, i w nieprzewidywalnej przyszłości” wygłosił prof. dr hab. Andrzej Kajetan Wróblewski.
W wykładzie wskazał na potrzebę pogłębionej refleksji nad stanem edukacji,
w szczególności edukacji w zakresie fizyki, na potrzebę istotnego przewartościowania dotychczasowego podejścia do edukacji oraz na kierunki niezbędnych
zmian.
Podsekretarz Stanu w Ministerstwa Edukacji Narodowej, minister Maciej Kopeć oraz dyrektor Departamentu Kształcenia Ogólnego w MEN, Katarzyna Koszewska przedstawili ważne dla uczestników Kongresu informacje o aktualnym
stanie realizowanych w Ministerstwie prac nad rozwiązaniami wprowadzanymi
i planowanymi w edukacji oraz w kształceniu i doskonaleniu nauczycieli.
Wykład plenarny „Transparentna dydaktyka fizyki” wygłosił prof. dr hab.
Stanisław Dylak, kierownik Zakładu Pedeutologii Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu. Wykład stanowił prezentację formułowanego z perspektywy pedagogiki sposobu postrzegania dydaktyki fizyki, stanowiąc wprowadzenie merytoryczne dla badania i analizowania prawidłowości w uczeniu się i studiowaniu fizyki, kształcenia i doskonalenia nauczycieli fizyk oraz dla praktyki
tworzenia warunków koniecznych dla podnoszenia jakości i efektywności edukacji i kształcenia w zakresie fizyki oraz kształcenia i doskonalenia nauczycieli
fizyki.
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W pierwszej części popołudniowych obrad analizy i dane zaprezentowane
przez Mariusza Mroczka z Wydziału Egzaminu Maturalnego Centralnej Komisji
Egzaminacyjnej potwierdziły potrzebę dokonania głębokich zmian w edukacji
w zakresie fizyki, wskazały na złożoność i problemy związane z egzaminami zewnętrznymi w systemie edukacji oraz otworzyły dyskusję o potrzebie i rodzaju
ewentualnych zmian w maturze z fizyki.
Dwie kolejne sesje w tej części obrad Kongresu dotyczyły dwóch ważnych
obszarów w edukacji w zakresie fizyki. Prof. dr hab. Ewy Filipiak z Uniwersytetu
Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy wygłosiła wykład „Od Poznania do Rozumienia: tworzenie przestrzeni wspierającej działalność poznawczą i myślenie teoretyczne uczniów”, a towarzyszyły mu warsztaty prowadzone przez dr Beatę Pietrewicz z UKW oraz wpisujące się w tę tematykę dwa warsztaty: „Tutoring w nauczaniu fizyki” dr Iwony R. Mróz z UWr oraz „Widoczny uczeń – pomyśl i zrób”
dr. Rafała Jakubowskiego. Z kolei prof. UKW, dr hab. Dorota Podgórska-Jachnik
wygłosiła wykład zatytułowany „Fizyka w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych”, towarzyszyły mu warsztataty „Fizyka uczniów z niesprawnościami słuchu i mowy” poprowadzonymi przez Beatę Oleksiewicz oraz
Joannę Łazowską-Szczecińską z SOSW nr 4 w Łodzi. Pierwsze wydarzenie
w znaczący sposób zaakcentowało zaniedbywaną w dzisiejszej praktyce edukacyjnej potrzebę i konieczność stwarzania w sposób profesjonalny uczącym się
warunków koniecznych do rozwoju ich procesów poznawczych i skutecznego
osiągania celów o wysokiej pozycji w hierarchii celów edukacyjnych. Wydarzenie drugie zwróciło uwagę nauczycieli fizyki na znaczącą część uczniów, którzy
mają trudności edukacyjne i wychowawcze wynikające z ich deficytów i niesprawności. Nauczyciele mieli okazję poznać, jak rozpoznawać i diagnozować
sytuacje i problemy uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Dopełnieniem była sesja poświęcona pracy z uczniami zaangażowanymi
w zgłębianie fizyki i szczególnie uzdolnionymi w tym zakresie. Sesję „Kuźnie”
olimpijczyków i mistrzów turniejów fizyki wykładem wprowadzającym poprzedził prof. dr hab. Andrzej Wysmołek, a warsztaty poprowadzili nauczyciele –
mistrzowie pracy z uczniami przygotowującymi się do olimpiad i turniejów:
Włodzimierz Zielicz, dr Dagmara Sokołowska, dr Witold Zawadzki oraz dr Leszek Gładczuk. Sposoby skutecznej pracy z najzdolniejszymi i najbardziej zainteresowanymi fizyką uczniami mogą stawać się inspiracją do rozbudzania motywacji i pracy z uczniami mniej zaangażowanymi.
Wydarzeniem o szczególnym znaczeniu była sesja poświęcona dydaktyce
szkoły wyższej. Sesję poprowadził prof. dr. hab. Andrzej Wysmołek z Wydziału
Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. W dyskusji panelowej udział wzięli jako
paneliści: prof. dr hab. Lech Mankiewicz (CFT PAN), prof. dr hab. Grzegorz
Musiał (UAM), prof. dr hab. Ryszard Naskręcki (UAM), doc. dr Leszek Ryk
(UWr), prof. dr hab. Krzysztof Szymański (UwB), prof. UW, dr hab. Krzysztof
Turzyński oraz prof. dr hab. Andrzej K. Wróblewski (PAN, UW). W szerokiej
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dyskusji, zainicjowanej panelem, udział brali także inni pracownicy naukowi
z wydziałów fizyki polskich uniwersytetów. W dyskusjach wyeksponowano
związki przyczynowo-skutkowe między poszczególnymi grupami uwarunkowań
decydujących w istotnym stopniu o poziomie jakości i efektach edukacji i kształcenia w zakresie fizyki, wskazano na konieczność przyjęcia określonych rozwiązań w uniwersyteckim systemie kształcenia fizyków, nauczycieli fizyki oraz nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne ze studentami. M.in.
rozwiązań, które w konsekwencji zapobiegałyby dalszemu obniżaniu się poziomu i liczby kandydatów na studia w zakresie fizyki (i innych kierunków studiów, dla których wiedza z fizyki, jej metody i narzędzia są podstawą studiowania
i podstawą pracy zawodowej po ukończeniu tych studiów).
Zwrócono także uwagę na potrzebę wzmocnienia w uniwersytetach kadry dydaktyków fizyki i realizowania badań dydaktycznych stanowiących fundament
dla podnoszenia jakości edukacji szkolnej i kształcenia na poziomie akademickim. Zwrócono przy tym uwagę na zaniedbania w zakresie realizowania badań
dotyczących dydaktyki fizyki szkoły wyższej i potrzebę wprowadzenia rozwiązań umożliwiających dydaktykom przedmiotowym awans i rozwój naukowy.
Zwrócono także uwagę na konieczność realizowania przez uniwersytety procesu
doskonalenia nauczycieli fizyki i umożliwienia nauczycielom realizowania prac
badawczych dotyczących praktyki nauczania fizyki oraz ich awansu naukowego.
Pozostałe sesje popołudniowe poświęcone były: problemom edukacji w zakresie fizyki – wstęp i prowadzenie sesji dr hab. Władysław Błasiak, sposobom
osiągania celów edukacji fizycznej – prowadzenie sesji prof. UWr, dr hab. Ewa
Dębowska, zagadnieniu „Jak technologie informacyjno-komunikacyjne mogą
wspierać nauczanie i uczenie się fizyki” – warsztaty prowadziła Ewa Kędzierska
z CMA w Amsterdamie, Interdyscyplinarności w nauczaniu fizyki – sesję prowadził prof. dr hab. Andrzej Majhofer z UW, konstruktywistycznemu nauczaniu
fizyki – warsztaty przygotowali i prowadzili prof.dr.hab. Grzegorz Karwasz,
dr Krzysztof Rachowicz oraz dr Andrzej Karbowski z UMK.
W wydarzenia Kongresowe wpisała się tematycznie XXIII Jesienna Szkoła
Problemów Dydaktyki organizowana przez Instytut Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Centrum Edukacji Nauczycielskiej Uniwersytetu
Wrocławskiego. Tegoroczna Szkoła poświęcona było standardom kształcenia nauczycieli fizyki określającym warunki organizacyjno-programowe przygotowywania w uniwersytetach przyszłych nauczycieli fizyki oraz konstrukcji, wdrażaniu, monitorowaniu i modyfikowaniu Podstawy programowej z fizyki dla systemu oświaty. Sesję „Standardy kształcenia nauczycieli” prowadził doc.
dr Leszek Ryk, Dyrektor CEN Uniwersytetu Wrocławskiego, a sesję „Podstawa
programowa nauczania fizyki w szkole” dr Tomasz Greczyło z Zakładu Nauczania Fizyki Instytutu Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Wrocławskiego.
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Bogaty w ważne wydarzenia i pracowity pierwszy dzień Kongresu zakończył
się uroczystą sesją wieczorną w Muzeum Miasta Łodzi w Pałacu Izraela Poznańskiego. Uczestnicy Kongresu poznali historię Zespołu Pałacowego i Manufaktury
Izraela Poznańskiego, zwiedzili wnętrza Pałacu prezentowane przez pracowników muzeum. Odnowiona Manufaktura wykorzystywana jest jako muzeum i zabytek dawnej architektury i techniki przemysłowej Łodzi oraz jako centrum handlowe i miejsce różnorodnych wydarzeń i spotkań. Spacer wieczorny po pięknie
iluminowanej Manufakturze oraz przejazd zabytkowym łódzkim tramwajem z lat
6o-tych ubiegłego wieku po ulicach Łodzi na pewno pozostanie na długo w pamięci uczestników Kongresu.
Dzień drugi
Dzień rozpoczął się wydarzeniem nazwanym „Bazarem dobrych praktyk edukacyjnych”. Pomysł na sposób prezentowania i dyskutowaniu o wartości proponowanego „towaru” zapożyczony z tradycyjnej wschodniej praktyki handlowej stał
się pretekstem i ciekawą formułą prezentowania swoich dobrych doświadczeń
w nauczaniu fizyki w indywidualnych, nieformalnych, swobodnych i bezpośrednich spotkaniach i rozmowach. Okazją do podzielenia się swoimi przemyśleniami i pomysłami, do nawiązania bezpośrednich znajomości i umawiania się na
dalszą współpracę. Nauczyciele i pracownicy naukowi prezentowali w różnej formie swoje dobre, sprawdzone rozwiązania dydaktyczne.
W ramach Bazaru zaprezentowali przykłady swoich sprawdzonych rozwiązań
dydaktycznych: Marta Młyńczyk „Inspiracje fizyczne”, Bogusław Urwanowicz
„Moje dobre praktyki w nauczaniu fizyki w liceum”, Krzysztof Rębilas „Potencjał rzeczy prostych”, Renata Szyndak „Sprawdzian z własnymi pomocami - sensowność i zalety”, Karina Mularczyk-Sawicka „Stwórz swoją klasę autorską”,
Elżbieta Kurowska-Tabor Fundacja Akademia Młodych Odkrywców – „Konkurs
Świetlik”, Grzegorz Wojewoda „Prawo Archimedesa”, Mirosław Łoś i Maria
Dobkowska „Przykłady ciekawych eksperymentów i projektów interdyscyplinarnych – dobre praktyki z wykorzystaniem technologii informacyjnej”, Rafał Jakubowski, Mirosław Łoś, Kazimierz Paprzycki, Tomasz Sobiepan „Koniec problemów z doświadczeniami w szkolnej pracowni fizycznej dzięki rewolucyjnym
bezprzewodowym czujnikom pomiarowym PASCO”, Ryszard Nych „Półprzewodniki w nowej podstawie programowej – pytania i wątpliwości”, Zasław Adamaszek (PWN) „Laboratorium w szufladzie”, Dobromiła Szczepaniak „Garść
sprawdzonych pomysłów”, Wojciech Gańcza „Laboratorium Doktora Labo”, Ireneusz Książek „Więcej niż oscyloskop za 50 zł – pomiary elektryczne (i nie tylko)
przy pomocy Arduino Uno”, Ewa Kędzierska „CMA, Doświadczenia, modele
i wizualizacje – przykłady ciekawych projektów z programem Coach 7”, Małgorzata Morawska, Paulina Zuterek-Makowska „Find out na lekcjach fizyki - propozycja pomysłu zajęć w pokoju zagadek”, Waldemar Tomala „Edukacyjne pro-
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jekty unijne – prezentacje narzędzi informatycznych do prezentowania i publikacji produktów projektu”, Robert Konieczny „Fizyka sportu – karate”, Sławomir
Binek i dr Damian Kimla „Czy tablica multimedialna jest interaktywna”, Adam
Buczek „Dydaktyczne symulacje zjawisk fizycznych w Algodoo”.
W auli „w czasie bazarowym” odbyła się prezentacja „Hity, mity i kity doświadczeń w fizyce” Wojciecha Dindorfa – jak wynika z ankiet, atrakcyjna i wysoko oceniona przez nauczycieli.
Opinie wyrażane w ankiecie ewaluacyjnej pozwalają stwierdzić, że Bazar cieszył się dużym zainteresowaniem kongresowiczów, a formuła angażująca obie
strony interakcji – odpowiedzią na potrzeby zarówno nauczycieli, jak i dydaktyków fizyki. Jest zatem formą godną polecenia podczas kolejnych Kongresów.
Ważnym i znaczącymi dla przedstawicieli nauczycieli fizyki i dla pracowników naukowych, było także odbywające się w tle Bazaru spotkanie nauczycieli
fizyki z pracownikami naukowymi uniwersytetów i nauczycielami fizyki, którzy
uzyskali w ostatnim czasie tytuł doktora. Spotkanie poświęcone było możliwościom i perspektywom realizowania pod opieką uniwersyteckich pracowników
naukowych badań z zakresu dydaktyki fizyki przez nauczycieli fizyki podczas
ich pracy zawodowej w szkołach oraz przygotowywania przez nich rozpraw doktorskich z tego zakresu. Wskazano, iż podczas opracowywania statutów uczelni
możliwe jest opracowanie rozwiązań umożliwiających realizowanie badań z zakresu dydaktyki fizyki (także dydaktyki fizyki szkoły wyższej), i także przez nauczycieli fizyki pracujących w szkołach w celu formalizowania ich wyników
w formie doktoratów.
W sesjach równoległych przedpołudniowych kontynuowane były prace XXIII
Jesiennej Szkoły Problemów Dydaktyki Fizyki. Jedną z sesji poprowadzoną
przez prof. dr hab. Tadeusza Wibiga (UŁ) poświęcono prezentacji komunikatów
„Z badań procesu dydaktycznego fizyki i jego uwarunkowań”, a sześć innych
sesji równoległych, realizowanych w formie warsztatów, dotyczących zajęć
szkolnych eksponującym istotę racjonalno-empirycznego postępowania podczas
badań w fizyce. Warsztaty prowadził dr hab. Roman Rosiek (UP w Krakowie)
„Informacje zwrotne oraz zastosowania urządzeń mobilnych w realizacji zajęć
z fizyki”, Wystawca Media w Szkole „Eksperymenty z Einsteinem™ – cyfrowe
laboratoria szkolne”, Tomasz Sobiepan „Doświadczenia z mechaniki w wydaniu
cyfrowym PASCO”, dr Tadeusz Molenda, prof. Andrzej Majhofer, Włodzimierz
Natorf „Analiza danych w szkolnych doświadczeniach fizycznych cz.1 Pomiar
w szkolnej pracowni fizycznej – analiza danych”, dr hab. Lech Mankiewicz (CFT
PAN) „Co ciekawego można powiedzieć o układzie równań opisującym zderzenie elastyczne dwóch cząstek w jednym wymiarze?” oraz Małgorzata Szymura,
Barbara Szymańska-Markowska (Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji
i Badań Interdyscyplinarnych) „Kosmos w klasie... – czy warto mówić o astronomii na fizyce?”
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Natomiast tematyka sesji popołudniowych w drugim dniu Kongresu poświęcona była szkolnym doświadczeniom fizycznym (klasycznym i z wykorzystaniem środków ICT), a formą realizacji były wyłącznie warsztaty.
Warsztaty prowadzili: dr Aneta Mika (ODN Szczecin) „Obowiązkowe doświadczenia uczniowskie w praktyce i rzeczywistości szkolnej”, dr Katarzyna
Książek (Uniwersytet Opolski) „W poszukiwaniu bolidów – praktyczne nauczanie”, dr Jakub Cevajka i dr Tomasz Greczyło – „Potential uses of mobile technology in teaching physics”, Zenona Stojecka (I LO w Wieluniu) – „Doświadczenia
„Science on Stage” na lekcjach fizyki”, Maria Dobkowska, Mirosław Łoś „Czy
piłkarze znają fizykę?”, Agnieszka Bartecka (Uniwersytet Opolski) „Organizacja
lekcji doświadczalnej”, Włodzimierz Natorf, Andrzej Majhofer, Tadeusz Molenda „Doświadczenia klasyczne w nowej odsłonie cz.2, czyli pomiar w szkolnej
pracowni i co dalej?” oraz Zasław Adamaszek „Radioaktywne lekcje fizyki”.
Kontynuacją była sesja zaprojektowana i poprowadzona przez dr Jerzego Jarosza, prezesa Ogólnopolskiego Klubu Demonstratorów Fizyki. Celem sesji było
zaprezentowanie możliwości wykorzystania eksperymentu w procesie dydaktycznym. Dzięki zastosowaniu urządzeń umożliwiających przekazywanie informacji zwrotnych i wyświetlaniu na bieżąco efektów rozumowania uczestników
sesji, stała się ona nie tylko atrakcyjnym, pozytywnie oddziałującym na emocje
widowiskiem, ale także pouczającym wydarzeniem kongresowym. Przedstawiony na zakończenie sesji atrakcyjny pokaz tańca z elektronicznymi świecącymi maczugami pozostawił uczestników Kongresu nie tylko z wrażeniami artystycznymi, ale także z pytaniem, dzięki jakim prawom fizyki wirujące maczugi
utworzyły wyraźny i stabilny rysunek loga Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej oraz loga Uniwersytetu Łódzkiego.
Zwieńczeniem dnia była wieczorna sesja „Fizyka przy grillu” – pokaz możliwości zespołu Dr LABO, dyskusje, opowiadania, anegdoty przy piwie i znakomicie przyrządzonych potrawach z grilla (dla mięsożerców i wegetarian)
Dzień trzeci
Wydarzeniem dnia trzeciego I Kongresu Nauczycieli Fizyki była wizyta w Centrum Nauki i Techniki w EC1 Łódź - Miasto Kultury i prezentacja jego potencjału
edukacyjnego.
Uczestnicy Kongresu zwiedzali ekspozycje Centrum, podziwiali autentyczne
wnętrza do niedawna jeszcze pracującej elektrociepłowni oraz sposób prezentowania cyklu pracy i „ożywiania” pracującego turbogeneratora. Uczestniczyli
także w pokazach w Planetarium oraz w Kinie Sferycznym 3D. Emocje mogły
towarzyszyć wizycie w strefie Człowiek w Kosmosie, a wizycie w Centrum –
myśli o dłuższej wizycie z rodziną lub uczniami ciekawymi czekających ich tutaj
atrakcji. Zatem do ponownego zobaczenia w Łodzi?
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Zadania do realizacji w okresie pokongresowym – pierwsze refleksje.
1. O integrację środowiska nauczycieli fizyki i fizyków, pracowników naukowych polskich uniwersytetów, dla podnoszenia jakości i poziomu efektów edukacji i kształcenia w zakresie fizyki
Wspólna dla obu środowisk, choć w różnych aspektach, fizyka jako dziedzina
naukowa i przedmiot aktywności badawczej oraz przedmiot uczenia się, nauczania i studiowania oraz działania ukierunkowane na wspólny i ważny dla obu środowisk cel pozwoliły na dostrzeżenie przez każde ze środowisk możliwości
współdziałania i wzajemnego wspierania się w podejmowaniu wyzwań i pokonywaniu pojawiających się trudności.
Pracownicy naukowi uniwersytetów mieli okazję zobaczyć i podziwiać zaangażowanie, otwartość i twórcze podejście nauczycieli do swojej pracy zawodowej. Mogli także poznać ich dążenia do rozwoju swoich kompetencji zawodowych, zobaczyć radość dzielenia się swoimi osiągnięciami i poważne, krytyczne
ich analizowanie i dyskutowanie. Także poznać przeszkody i uwarunkowania,
które z pozycji nauczycieli mogą wydawać się nie do pokonania.
Nauczyciele mieli okazję poznać problemy dydaktyczne pracowników nauki,
podobne w kształceniu fizyków i nauczycieli fizyki. Mieli okazję poznać problemy związane z badaniami w zakresie dydaktyki szkoły wyższej, a także problemy dydaktyczne (podobne do ich problemów) wynikające z niskiego poziomu
osiągnięć uczniów, braków w koniecznych do studiowania kompetencjach,
a także tych, które wynikają z uwarunkowań zewnętrznych działalności dydaktycznej na uczelniach wyższych.
Wydaje się, iż spotkanie w czasie I Kongresu Nauczycieli Fizyki przedstawicieli obu środowisk może zintensyfikować podejmowanie wspólnych działań
ważnych dla obu środowisk, ważnych dla rozwoju fizyki i ważnych dla edukacji
w zakresie fizyki.
2. O wysoki poziom i jakość efektów edukacji i kształcenia w zakresie fizyki –
wyzwania i zadania w okresie pokongresowym
Na wyzwania, problemy i zadania konieczne do realizacji w wyżej określonym
kontekście zwrócono uwagę podczas sesji Problemy dydaktyki fizyki szkoły
wyższej. Mówili o tych zadaniach również nauczyciele fizyki pragnący podnosić
swoje kompetencje zawodowe poprzez realizowanie badań dydaktycznych
i przygotowywanie rozpraw doktorskich z zakresu dydaktyki fizyki. Dyskutowali
pracownicy naukowi gotowi wspierać ich dążenia i doktoranci już przygotowujący takie prace.
Zwrócono uwagę na fakt, że kluczowe znaczenie ma kształcenie i doskonalenie nauczycieli fizyki, ale także przygotowanie dydaktyczne i doskonalenie
w tym zakresie nauczycieli akademickich. Wskazywano na integralny związek
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badań i aplikacji z zakresu dydaktyki fizyki z kształceniem i doskonaleniem nauczycieli tego przedmiotu, na potrzebę prowadzenia w uniwersytetach badań
z zakresu dydaktyk szczegółowych, także w zakresie dydaktyki szkoły wyższej.
Wskazywano na problemy z określeniem miejsca i roli kształcenia i doskonalenia
nauczycieli fizyki oraz dydaktyki fizyki w reformowanym systemie nauki i budowaniem kadry do prowadzenia badań w tym zakresie.
Na motywacje do uczenia się fizyki decydujący wpływ ma sposób prowadzenia zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych z tego przedmiotu, ale także postrzeganie
tego przedmiotu i zawodu nauczyciela fizyki przez uczniów, uczelnie i władze
oświatowe.
Czy uczniowie w czasie uczenia się fizyki w szkole podejmują zadania stosowne do ich potrzeb i możliwości rozwojowych? Czy poznają istotę fizyki jako
nauki racjonalno - empirycznej, opisującej i wyjaśniającej prawidłowości, zgodnie z którymi zachodzą zjawiska i procesy w otaczającym ich środowisku oraz
mającej fundamentalne znacznie we współczesnym świecie? Czy przyswajają
przekazywaną wiedzę o rzeczywistości fizycznej i metodach jej badania oraz korzystania z wiedzy fizycznej, czy też poznają tę rzeczywistość osobiście, odkrywając i wykorzystując elementarne prawa fizyki? Czy egzaminy zewnętrzne,
w szczególności egzamin maturalny, dotyczą pełnego zakresu kompetencji, które
u uczniów powinny być kształtowane w procesie uczenia się fizyki (jako przygotowania do studiów i pracy zawodowej), czy obejmuje te najważniejsze kompetencje? Dlaczego dla znacznej części uczniów fizyka szkolna jest „nudna, trudna
i bez sensu”?
Czy nauczyciele fizyki uzyskują na studiach interdyscyplinarne kompetencje
konieczne dla profesjonalnego nauczania fizyki? Czy je doskonalą w sposób systemowy podczas okresowych doskonalących studiów podyplomowych na uniwersytetach? Czy nauczyciele fizyki doskonalą swoje kompetencje, prowadząc
badania dydaktyczne rozwijanego przez siebie procesu nauczania i uczenia się
uczniów, pod kierunkiem pracowników naukowych z uniwersytetów? Czy na
studiach wyższych i podczas studiów doskonalących prowadzone są profesjonalne badania przebiegu procesu kształcenia i poziomu ukształtowania kompetencji zawodowych nauczycieli fizyki?
Czy władze oświatowe i dyrekcje szkół biorą pod uwagę oraz doceniają i odpowiednio gratyfikują poziom kompetencji zawodowych podczas przyjęć nauczycieli fizyki do pracy a następnie postępy w ich doskonaleniu?
Czy kompetencje, które powinny być kształtowane podczas zajęć z fizyki są
brane pod uwagę i doceniane przez uczelnie wyższe np. poprzez wymaganie matury rozszerzonej z fizyki podczas przyjęć na kierunek fizyka i kierunki matematyczno-przyrodnicze uniwersytetów, kierunki techniczne politechnik, na medycynę? Inaczej: czy podczas przyjęć na takie kierunki studiów brane pod uwagę
i analizowane są kompetencje kształtowane podczas profesjonalnie realizowa-
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nego nauczania fizyki (takie np. jak kompetencje do analizowania sytuacji poznawczych i praktycznych, kompetencje do samodzielnego i twórczego uczenia
poprzez odkrywanie i działania praktyczne, kompetencje konieczne do odpowiedzialnego, samodzielnego i we współpracy, rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych)?
Czy pozycja materialna nauczyciela fizyki oraz warunki pracy (np. pracownia
szkolna, wolne od dyżurów przerwy na przygotowanie pracowni do zajęć z doświadczeniami nauczycielskimi i uczniowskimi, liczebność grup uczniowskich)
sprzyjają decydowaniu się młodych ludzi na studia nauczycielskie i pracę w zawodzie nauczyciela fizyki?
Na zakończenie kilka ważnych informacji zza kulis Kongresu oraz słowa podziękowań
Osiąganie złożonych i ważnych społecznie celów zależy od ich akceptacji i identyfikowania się z nimi przez osoby i instytucje dążące do ich osiągania, od poziomu ich zaangażowania w działania ukierunkowane na ich osiąganie i profesjonalizmu w ich realizowaniu.
Patronat nad wydarzeniem jest wyrazem uznania dla wysokiej rangi, wartości i znaczenia obejmowanego nim wydarzenia oraz wyrazem akceptacji dla jego
celów. O wartości Kongresu Nauczycieli Fizyki decyduje miejsce i znaczenie fizyki w dokonującym się postępie naukowym, technicznym i technologicznym
oraz miejsce i znaczenie edukacji w zakresie fizyki dla tego postęp; poziom i jakość nauczania fizyki oraz efekty uzyskiwane przez kandydatów na studia fizyki
i studia w dziedzinach, w których wiedza, metody i narzędzia fizyki, a także kompetencje poznawcze i praktyczne, stanowią fundament dla skutecznego ich studiowania i dla późniejszej działalności zawodowej.
Rangę wydarzeniu nadają nie tylko jego cele i wartości jakie wnosi, ale także
osoby i instytucje obejmujące wydarzenie swoim patronatem. I Kongres Nauczycieli Fizyki został objęty patronatem JM Rektora Uniwersytetu Łódzkiego prof.
dr. hab. Antoniego Różalskiego oraz patronatami Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego i wicepremiera RP Jarosława Gowina, Ministra Edukacji Narodowej
Anny Zalewskiej, Polskiego Towarzystwa Fizycznego, Wojewody Łódzkiego
Zbigniewa Raua, Marszałka Województwa Łódzkiego Witolda Stępnia, Prezydent Łodzi Hanny Zdanowskiej, Łódzkiego Kuratora Oświaty Grzegorza Wierzchowskiego, programu Młodzi w Łodzi, Centrum Nauki i Techniki EC1 – Łódź
Miasto Kultury. Opieką medialną otoczyły Kongres TV3 Łódź oraz Radio Łódź.
Zaszczytem przyjęcia zaproszenia do Komitetu Honorowego I Kongresu
Nauczycieli Fizyki organizatorów i uczestników Kongresu obdarzyli prof.
dr hab. Piotr Bojarski Dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego, prorektor Uniwersytetu Wrocławskiego prof. dr hab. Ryszard Cach, Wojciech Dindorf emerytowany nauczyciel fizyki, zasłużony dla
edukacji i dydaktyki fizyki, wieloletni pracownik Uniwersytetu Opolskiego i
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Vienna International School, prof. dr hab. Stanisław Dylak kierownik Zakładu
Pedeutologii Wydziału Studiów Edukacyjnych z Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, prof. dr hab. Jerzy Ginter z Uniwersytetu Warszawskiego, dr Zofia Gołąb-Meyer wieloletni pracownik Uniwersytetu Jagiellońskiego, honorowa
przewodnicząca Sekcji Nauczycielskiej PTF, redaktor naczelna Fotonu, zasłużona dla edukacji i dydaktyki fizyki, JM Rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof.
UG dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała, prof. dr hab. Michał Horodecki zastępca Dyrektora Instytut Fizyki Teoretycznej i Astrofizyki Wydziału Matematyki, Fizyki
i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego, JM Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego prof. dr hab. Adam Jezierski, prof. dr hab. Edward Kapuścik wieloletni
pracownik Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie i Uniwersytetu Łódzkiego, JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk,
JM Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. UAM dr hab.
Andrzej Lesicki, dr hab. Lech Mankiewicz prof. CFT PAN, dyrektor Centrum
Fizyki Teoretycznej PAN, JM Rektor Uniwersytetu Opolskiego prof. dr hab. Marek Masnyk, prof. dr hab. Paweł Maślanka Dziekan Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego, JM Rektor Uniwersytetu Marii CurieSkłodowskiej w Lublinie prof. dr hab. Stanisław Michałowski, mgr Błażej Moder
dyrektor EC1 Łódź – Miasto Kultury w Łodzi, prof. dr. hab. Ryszard Naskręcki
prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu, prof. dr. hab. Wojciech Nawrocik profesor senior Wydziału Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, JM Rektor Uniwersytetu Warszawskiego prof. UW dr hab. Marcin Pałys, JM Rektor Uniwersytetu Łódzkiego prof. dr hab. Antoni Różalski, JM Rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach prof. dr hab. Jacek Semaniak, prof. PWr, dr hab. inż.
Włodzimierz Salejda z Wydziału Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej, prof. dr hab. Henryk Szydłowski em. sam. pracownik naukowy Wydziału Fizyki Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, JM
Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. dr hab. Andrzej Tretyn, prof. dr hab. Łukasz A. Turski z Centrum Fizyki Teoretycznej PAN, JM
Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego prof. dr hab. Edward Włodarczyk, prof. dr
hab. Andrzej Kajetan Wróblewski przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Historii Nauki PAN, em. profesor Uniwersytetu Warszawskiego, prof. dr hab. Marek Zrałek z Polskiej Akademii Umiejętności Stacja Naukowa w Katowicach,
prof. dr hab. Marek Żukowski dyrektor Instytutu Fizyki Teoretycznej i Astrofizyki Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego.
Osobom z Komitetu Honorowego w imieniu organizatorów i uczestników
Kongresu jeszcze raz składam wyrazy najgłębszego szacunku i podziękowań za
przyjęcie naszego zaproszenia.
Istotne znaczenie dla urzeczywistnienia idei Kongresu miało utworzenie Krajowego Komitetu Organizacyjno-Programowego (KKO-P). Szczególnie ważne
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zadania członkowie tego komitetu realizowali podczas projektowania i przygotowywania I Kongresu oraz realizują w okresie pokongresowym, opracowując
i koordynując opracowanie efektów prac kongresowych, formułując wnioski
i podejmując wynikające z nich działania.
To dzięki współpracy z osobami z KKO-P sformułowane zostały założenia
organizacyjno-programowe oraz powstał program szczegółowy I Kongresu. Zasługą osób z KKO-P, osób z Komitetu Naukowego i osób z nimi współpracujących są rozmowy z przedstawicielami Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz z osobami ze środowisk uczelnianych na temat pilnej potrzeby podnoszenia poziomu edukacji i kształcenia
w zakresie fizyki, konieczności zapewnienia warunków do podnoszenia jakości
i poziomu kształcenia i doskonalenia w uniwersytetach nauczycieli tego przedmiotu oraz konieczności podejmowania stosownych działań zmierzających do
urzeczywistniania tych celów.
Praca członków KKO-P miała także istotne znaczenie w inspirowaniu do
czynnego uczestniczenia w Kongresie przedstawicieli środowiska naukowego
(fizyków, pedagogów, psychologów) kształcących fizyków i nauczycieli tego
przedmiotu oraz przedstawicieli środowiska nauczycieli fizyki. Dzięki pracy zespołów uczelnianych wchodzących w skład KKO-P z dwunastu polskich uniwersytetów I Kongres Nauczycieli Fizyki zgromadził ponad 320 uczestników, nauczycieli fizyki ze wszystkich poziomów edukacji, pracowników naukowych polskich uczelni oraz pracowników instytucji, stowarzyszeń i firm związanych
z edukacją i kształceniem w zakresie fizyki.
Praca osób z KKO-P i osób z nimi współpracującymi przyczyniła się także do
zainteresowania Kongresem wydawców i przedstawicieli firm produkujących
sprzęt i pomoce naukowe wykorzystywane w nauczaniu fizyki, w kształceniu fizyków i nauczycieli tego przedmiotu.
W pracach Krajowego Komitetu Organizacyjno-Programowego uczestniczyli: mgr Dorota Bacławska (II Liceum Ogólnokształcące w Opolu),
dr Agnieszka Bartecka(Uniwersytet Opolski), dr Waldemar Berej (Uniwersytet
Lubelski), dr Joanna Gondek (Uniwersytet Gdański), dr Krzysztof Gębura (UAM
w Poznaniu), dr Tomasz Greczyło (Uniwersytet Wrocławski), dr Iwona Iwaszkiewicz-Kostka ( UAM w Poznaniu), dr Jerzy Jarosz (Uniwersytet Śląski), dr Andrzej Karbowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), dr Małgorzata
Klisowska (Uniwersytet Rzeszowski), dr Katarzyna Książek (Uniwersytet Opolski), dr Tadeusz Molenda (Uniwersytet Szczeciński), dr Piotr Nieżurawski (Uniwersytet Warszawski), mgr Beata Oleksiewicz (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 4 w Łodzi), dr hab. Roman Rosiek, prof. UP (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), dr Piotr Skurski (Uniwersytet Łódzki), dr Dagmara
Sokołowska (Uniwersytet Jagielloński), mgr Dobromiła Szczepaniak (Liceum
Ogólnokształcące Nr 5 we Wrocławiu), prof. dr hab. Andrzej Wysmołek (Uni-

FOTON 141, Lato 2018

57

wersytet Warszawski), dr Małgorzata Wysocka-Kunisz (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), mgr inż. Paweł Żuromski (Centrum Nauki i Techniki
EC1 w Łodzi).
Akces do pracy w Komitecie Naukowym Kongresu i współpracy w urzeczywistnianiu celów Kongresu zgłosili pracownicy naukowi i naukowo-dydaktyczni
uniwersytetów oraz instytucji i placówek związanych z badaniami w zakresie fizyki, kształceniem, doskonaleniem nauczycieli fizyki oraz kształtowaniem i badaniem systemu edukacji i kształcenia, wybitni fizycy, dydaktycy fizyki, pedagogowie i psychologowie: dr Paweł Barczyński (Centrum Nauki i Techniki EC1
w Łodzi), dr Agnieszka Bartecka (Uniwersytet Opolski), dr Waldemar Berej
(Uniwersytet Lubelski), dr hab. Władysław Błasiak (Uniwersytet Pedagogiczny
w Krakowie), dr hab. Robert Bryl (Uniwersytet Wrocławski), prof. dr hab. Ryszard Cach (Uniwersytet Wrocławski), dr hab. Ewa Dębowska, prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski), prof. dr hab. Ewa Filipiak (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy), dr Krzysztof Gębura (UAM w Poznaniu), dr Joanna Gondek (Uniwersytet Gdański), dr Tomasz Greczyło (Uniwersytet Wrocławski),
dr Iwona Iwaszkiewicz-Kostka (UAM w Poznaniu), dr Jerzy Jarosz (Uniwersytet
Śląski), prof. dr hab. Grzegorz Karwasz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), mgr Andrzej Krajna (Uniwersytet Wrocławski), dr Katarzyna Książek
(Uniwersytet Opolski), dr Aldona Kubala-Kukuś (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), prof. dr hab. Andrzej Majhofer (Uniwersytet Warszawski),
mgr Wojciech Małecki (OKE we Wrocławiu), dr hab. Grzegorz Michałek, prof.
UJ (Uniwersytet Jagielloński), dr Tadeusz Molenda (Uniwersytet Szczeciński),
dr hab. Grzegorz Musiał, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu), dr hab. Dorota Podgórska-Jachnik, prof. UKW (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy), dr hab. Roman Rosiek, prof. UP (Uniwersytet
Pedagogiczny w Krakowie), doc. dr Leszek Ryk (Uniwersytet Wrocławski), dr
hab. inż. prof. PWr Włodzimierz Salejda (Politechnika Wrocławska), dr Piotr
Skurski (Uniwersytet Łódzki), dr Dagmara Sokołowska (Uniwersytet Jagielloński), doc. dr Krystyna Sujak-Lesz (Uniwersytet Wrocławski), prof. dr hab.
Krzysztof Szymański (Uniwersytet w Białymstoku), dr hab. Krzysztof Turzyński
(Uniwersytet Warszawski), dr. hab. Grzegorz Wiatrowski, prof. UŁ (Uniwersytet
Łódzki), prof. dr hab. Tadeusz Wibig (Uniwersytet Łódzki), prof. dr hab. Andrzej
Wysmołek (Uniwersytet Warszawski), dr Małgorzata Wysocka-Kunisz (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), prof. dr hab. inż. Andrzej Zięba (Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie).
Osoby z Komitetu Naukowego współpracowały z osobami z KKO-P w dyskutowaniu i ustalaniu celów Kongresu i strategii ich osiągania, w konsultowaniu
tworzonego programu, a w czasie Kongresu prowadziły poszczególne sesje i wydarzenia kongresowe. W okresie pokongresowym jednym z zadań członków Komitetu Naukowego będzie analiza i recenzowanie publikacji kongresowych.
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Za trud i twórczy wkład w projektowanie, przygotowania i realizację zadań
kongresowych osobom z Komitetu Naukowego, z Krajowego Komitetu Organizacyjno-Programowego Kongresu oraz Koleżankom i Kolegom z Lokalnego Komitetu Organizacyjno-Programowego w imieniu własnym, w imieniu uczestników Kongresu oraz beneficjentów efektów już wykonanej i jeszcze czekającej
ich pracy, składam wyrazy szacunku, najszczerszego uznania i podziękowań.
Wyrazy szczególnego szacunku, wdzięczności i podziękowań składam JM Rektorowi UŁ prof. dr hab. Antoniemu Różalskiemu oraz Dziekanowi Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ prof. Pawłowi Maślance. Bez Ich realnego
i nieustającego wspierania moich działań nie byłoby możliwe przygotowanie
i przeprowadzenie w Uniwersytecie Łódzkim I Kongresu Nauczycieli Fizyki.
Na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ w pracach nad Kongresem
wspierał mnie dzielnie bardzo nieliczny Lokalny Komitet Organizacyjny w skład
którego wchodzili: dr Paweł Barczyński (UŁ i EC1 Łódź Miasto Kultury), dr Tomasz Greczyło (UWr), mgr Michał Karbowiak (UŁ), mgr Elżbieta Osetek (UŁ),
dr Dagmara Sokołowska (UJ) oraz prof. dr hab. Tadeusz Wibig (UŁ). Za wspólne
działania i wsparcie oraz pewność współpracy w dalszych działaniach składam
moim współpracownikom wyrazy serdecznych podziękowań.
Szczególne słowa podziękowań kieruję do Michała Karbowiaka, który wziął
na siebie trud i odpowiedzialność za wielomiesięczną realizację całej strony technicznej i organizacyjno-finansowej Kongresu, a także do Tomasza Greczyły,
który z oddaniem i cierpliwością wspierał nas w szczególności w układaniu programu szczegółowego Kongresu, w organizacji Bazaru dobrych praktyk oraz
„w walce” ze stroną internetową Kongresu.
Na koniec podziękowania osobiste. Nie byłbym w stanie poświęcić się realizacji zadań związanych z projektowaniem, przygotowaniem i realizacją Kongresu bez cierpliwego (pomimo kłopotów zdrowotnych) wspierania mnie i moich
wysiłków przez moją Mamę oraz przejęcia części moich obowiązków przez moją
siostrę Jadwigę. Składam Im z serca płynące wyrazy wdzięczności, miłości i podziękowań.
Postscriptum
Z analizy wypowiedzi udzielonych dotychczas w ankiecie ewaluacyjnej Kongresu przez uczestników Kongresu wynika, iż zawartość merytoryczna i organizacja Kongresu zostały ocenione bardzo wysoko. Dziękujemy za wszystkie analizy, opinie, uwagi (także za te, dotyczące nieuniknionych przy organizacji i realizacji tak złożonego wydarzenia potknięć), a także za konstruktywne sugestie
dotyczące dalszych prac i zadań. Są dla nas i dla organizatorów następnych Kongresów zbiorem cennych wskazówek.
Przed nami kolejny etap prac – działania w okresie między kongresowym oraz
organizacja kolejnego II Kongresu. Zgodnie z przyjętą zasadą w pracach Lokalnego Komitetu Organizacyjno-Programowego uczestniczyli także organizatorzy
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kongresu następnego, a kongres następny będą wspierały swoim doświadczeniem
osoby organizujące kongres pierwszy.
Uczestnicy Kongresu i Czytelnicy Fotonu na stronie Kongresu (adres poniżej)
znajdą więcej informacji o I Kongresie Nauczycieli Fizyki Łódź 2018 oraz o działaniach, które będą podejmowane w wyniku obrad kongresowych i dążeń do
urzeczywistniania jego celów. Na stronie znajdą się także materiały z wydarzeń
kongresowych, które będą w miarę ich napływania, sukcesywnie opracowywane
i zamieszczane. Znajdą się tam także informacje o przygotowywanej monografii
poświęconej pogłębionej analizie treści będących przedmiotem obrad Kongresu.
Adres strony: knf1.uni.lodz.pl
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CO CZYTAĆ
Kobiety, które tworzyły fizykę jądrową.
Maria Skłodowska-Curie, Lise Meintner, Irena Joliot-Curie
Zofia Gołąb-Meyer
Tomasz Pospieszny, chemik pracujący na Uniwersytecie Adama Mickiewicza
w Poznaniu w Pracowni Chemii Mikrobiocydów napisał trylogię o kobietach,
które tworzyły fizykę w pierwszej połowie XX wieku, w erze fizyki, którą można
nazwać erą fizyki jądrowej, czasu niesłychanie twórczego, czasu w którym dokonywała się rewolucja naukowa w fizyce. Trylogię wydało Wydawnictwo
Novae Res. Kobiety, które na równi z mężczyznami stanęły w pierwszej linii badań i odkryć. Były nie tylko wybitnymi badaczkami, ale również pionierkami
w przecieraniu drogi do nauki w świecie mężczyzn. Irena jako córka Marii miała
zdecydowanie łatwiej, ponieważ jej mistrzynią naukową była kobieta – jej własna
matkę.
Maria Skłodowska-Curie doczekała się kilkunastu swoich biografii, nie licząc
hagiograficznej, znanej na całym świecie, książki autorstwa swej córki Ewy.
Uczona stała się ikoną, wizerunek jej postaci jest już swoim, jakby niezależnym
od prawdziwej historii, bytem. Czego zatem można się było spodziewać po jeszcze jednej publikacji o Marii Skłodowskiej-Curie? Autor dostarczył jednak bardzo interesującej lektury, opierając się w znacznej mierze na cytatach samej Marii, jej córek, rodziny i przyjaciół. Powstała książka o niezwykle ciekawym życiu
prywatnym, ale, co ważne, czytelnik otrzymał rzetelny obraz naukowych badań
Marii na tle badań innych uczonych. Do książki dołączono kalendarium, przypisy, skorowidz i literaturę.
Pozostałe tomy trylogii również napisane zostały w podobnym duchu. Powstały w ten sposób książki, po które sięgnie z zainteresowaniem zarówno laik,
jak i uczeń, student, doktorant czy naukowiec. Zachęcam do lektury.
Nieskalana sławą. Życie i dzieło Marii Skłodowskiej-Curie (2015)
Notka wydawnicza:
„Nieskalana sławą” to historia kobiety wyprzedzającej
swoją epokę o pokolenia – Marii Skłodowskiej-Curie. Kobiety wyjątkowej nawet jak na nasze współczesne standardy. Ponadprzeciętnie odważnej i upartej. Pełnej pasji.
Romantyczki uwikłanej w czas przemian. Kobiety praktycznej, pracowitej i niezłomnej. Ubóstwianej i znienawidzonej, podziwianej i pogardzanej. Wiernej żony, oddanej
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kochanki, wymagającej, ale troskliwej matki. Kobiety kosmopolitycznej, a jednocześnie wielkiej patriotki polskiej i francuskiej. Skandalistki, „świętej”, noblistki. Odkrywczyni polonu i radu. Odważnej społeczniczki, skrytej i intrygującej samotniczki w zdominowanym przez mężczyzn świecie.
Zapomniany geniusz. Lise Meintner – pierwsza dama fizyki jądrowej (2016)
Notka wydawnicza:
Biografia austriackiej uczonej uznanej dziś za matkę fizyki
jądrowej. Kobiety niezwykle pracowitej, o wielkim umyśle i charakterze, o ogromnym dorobku naukowym, a przy
tym serdecznej, pełnej ciepła i szacunku dla innych.
Lise Meitner była nominowana aż piętnaście razy do Nagrody Nobla i gorąco rekomendowana przez samego
Nielsa Bohra oraz Maxa Plancka, nigdy nie została doceniona tą prestiżową nagrodą, choć na nią z pewnością zasłużyła. Zawsze zostawała w cieniu mężczyzn naukowców. Jako pierwsza zrozumiała zjawisko rozszczepienia
jądra atomowego, ale i wtedy to odkrycie zostało przypisane mężczyźnie. Pacyfistka z przekonania, została
okrzyknięta matką bomby atomowej. Była kobietą i Żydówką – to wystarczyło,
żeby utrudniać rozwój jej kariery. Nie wystarczyło jednak, żeby ją zahamować!
Radowa księżniczka. Historia Ireny Joliot-Curie (2017)
Notka wydawnicza:
Oto historia genialnej córki genialnej matki, która pierwsze naukowe szlify zdobyła pod okiem Marii Skłodowskiej-Curie. Jako dziewięciolatka została osierocona przez
ojca-noblistę, jako siedemnastolatka, nie mając jeszcze
matury, pojechała za matką na front Pierwszej Wojny ratować życie żołnierzy – jej równolatków. Chłopców zdruzgotanych wojną, z wypalonymi oczami, wypalonymi płucami od gazów bojowych. Wczesne życiowe doświadczenia oraz ponadprzeciętne uzdolnienia doprowadziły ją
oraz jej męża do doświadczeń, które umożliwiły odkrycie
neutronu i pierwszej cząstki antymaterii – pozytonu. Była
o krok od przełomowego odkrycia rozszczepienia jądra atomowego. Za odkrycie
sztucznej promieniotwórczości wyróżniono ją Nagrodą Nobla z chemii. Była
drugą kobietą, która dostąpiła tego zaszczytu. Nie mając praw wyborczych w ówczesnej Francji, była jedną z trzech kobiet uczestniczących w koalicyjnym rządzie Frontu Ludowego.
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Ogólnopolski Konkurs Fizyczny „Lwiątko”
– reaktywacja
Witold Zawadzki1
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ
25 marca 2019 roku, tradycyjnie w ostatni poniedziałek marca, odbędzie się kolejna,16-ta już
edycja „Lwiątka”. Konkurs ten wzorowany jest
na popularnym matematycznym Kangurze. Podobnie jak tam, w każdym z 30 zadań należy
wybrać jedną z pięciu podsuniętych odpowiedzi. Jest na to 75 minut, zatem tempo pracy nieuchronnie prowadzi do przegrzania mózgowego
procesora. Ale na tym między innymi ta zabawa
polega. „Lwiątko’ jest uważane za konkurs
trudny, autorzy zadań postawili na to, aby zadania były niebanalne, inteligentne, często „z haczykiem”. Aby osiągnąć sukces w tym konkursie nie wystarczy sama wiedza, trzeba jeszcze
szybko myśleć i odgadywać, a intuicja i spostrzegawczość grają tutaj ogromną rolę.
Przypomnijmy trochę historii: Na pomysł, aby według zasad sprawdzonych
w „Kangurze” zorganizować konkurs z fizyki, wpadli w 2001 roku nauczyciele
„uniwersyteckiego” liceum we Lwowie. Nazwa „Lwiątko”, po ukraińsku
„Levenja”, właśnie od Lwowa pochodzi. Na jesieni 2002 roku lwowscy organizatorzy zaproponowali, by konkurs odbywał się także w Polsce. Podchwycono tę
propozycję i w 2003 roku „Lwiątko” miało swą pierwszy polską edycję. Stroną
organizacyjną zajęło się Towarzystwo Przyjaciół I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie. Patronat nad konkursem objęło Polskie Towarzystwo
Fizyczne oraz Instytut Problemów Jądrowych im. A. Sołtana w Warszawie.
Omówienia zadań konkursowych publikowano w czasopiśmie Fizyka w szkole.
Konkurs cieszył się wśród uczniów i wśród nauczycieli dużą popularnością –
w 2007 roku do udziału w konkursie zgłoszono ponad 28 000 uczestników
z 1500 szkół. Warto wspomnieć, że wśród zgłoszonych szkół były także polskie
szkoły we Lwowie i w czeskim Cieszynie. Popularność ta to zasługa osób, które
w organizację „Lwiątka” zaangażowały się całym swoim sercem, głównie
dra Adama Smólskiego (byłego redaktora naczelnego czasopisma Fizyka
w Szkole) oraz dra Piotra Goldsteina z Narodowego Centrum Badań Jądrowych.
1

witold.zawadzki@uj.edu.pl
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Wyrazy uznania należą się również nauczycielom – zarówno tym, którzy podjęli
się trudu organizacji „Lwiątka” w swojej szkole, jak i tym, którzy przygotowali
uczniów do konkursu.
Od 2009 do 2017 roku organizatorem konkursu było Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół V Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta Witkowskiego
w Krakowie. W roku 2018 konkurs nie odbył się.
Jednak „Lwiątko” nie zginęło i kolejna edycja już wkrótce. Od roku 2019 organizatorem konkursu będzie Fundacja Akademia Młodych Fizyków. Wszystkie
informacje dotyczące konkursu (formularz zgłoszeniowy, zasady przeprowadzania konkursu, zadania z poprzednich edycji) można znaleźć na stronie internetowej www.lwiatko.org. Kwestie najważniejsze: ogólne zasady, styl i poziom merytoryczny konkursu pozostają bez zmian (nie zmieni się zespół autorów i recenzentów zadań). Uczestnicy rozwiązują test konkursowy w swoich macierzystych
szkołach, które do udziału w konkursie zgłaszają nauczyciele – koordynatorzy.
Każdy uczeń przystępuje do konkursu na jednym z pięciu poziomów dostosowanych do wieku i klasy:
 klasy 7 i 8 szkoły podstawowej
 klasy 3 gimnazjum
 klasy 1 liceum i technikum,
 klasy 2 liceum i technikum,
 klasy 3 liceum oraz klasy 3 i 4 technikum.
Udział w konkursie jest odpłatny – opłata konkursowa w tej edycji wynosi
9 zł od każdego zgłoszonego uczestnika. Podobne konkursy – i kształcące, i będące przede wszystkim mądrą zabawą – muszą kosztować. Może w niektórych
szkołach istnieją fundusze (pochodzące np. od Komitetu Rodzicielskiego lub
Rady Rodziców) – pozwalające uniknąć uiszczaniu opłaty przez gorzej sytuowanych uczniów. Warto jeszcze dodać, że organizator „Lwiątka”, będący organizacją typu not-profit, nie czerpie zysku z tego przedsięwzięcia – wpłaconymi
środkami gospodaruje oszczędnie. Uzyskane fundusze w całości są przeznaczone
na organizację konkursu, a niemała ich część – na nagrody dla zawodników. Poszukiwani są również sponsorzy – firmy i instytucje, które mogłyby na przykład
ufundować część nagród.
Patronat nad „Lwiątkiem” objęły: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki
Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Fizycznego. Tym samym wyróżniono to przedsięwzięcie jako skuteczną motywację uczniów do zdobywania wiedzy, a także jako sposób uzupełniania programu zajęć szkolnych. Ponadto patroni ci obiecali wspomóc organizatora przeznaczając pewne środki na zakup nagród dla zwycięzców.
Nagrodami w Konkursie mogą być książki i albumy, choć dla wielu uczniów
sam start w – uważanym za trudny i poniekąd „elitarny” – konkursie, jakim jest
„Lwiątko”, jest sporą satysfakcją.
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Organizatorzy konkursu ustanowili honorowe tytuły dla zwycięzców:
„hiperon Ω” – dla uczestników, którzy otrzymali co najmniej 125 pkt.,
„kaon” – dla uczestników, którzy otrzymali co najmniej 100 i mniej niż 125 pkt.,
„taon” – dla uczestników, którzy otrzymali co najmniej 75 i mniej niż 100 pkt.
Nazwy te zostały zapożyczone od nazw cząstek elementarnych.
Wyjaśnienia wymaga nazwa konkursu. Z uwagi na ukraińskie pochodzenie
„Lwiątka” oraz na to, że autorami niektórych zadań do polskiej edycji byli
w przeszłości autorzy zadań do konkursu na Ukrainie, konkurs nazwano Polsko–
Ukraińskim Konkursem Fizycznym. Z tego powodu czasami uczestnicy i nauczyciele pytali o termin finału Polsko-Ukraińskiego, nie wiedząc, że konkurs jest
jednoetapowy. Niestety, zdarzały się również przypadki nadinterpretacji nazwy
konkursu – na świadectwach uczniów wpisywano, że wzięli udział w konkursie
międzynarodowym. Aby uniknąć takich nieporozumień i ewentualnych nadużyć,
nowy organizator postanowił zmienić nazwę na „Ogólnopolski Konkurs Fizyczny »Lwiątko«”. Nie zmieni się natomiast logo konkursu – nadal będzie nim
rysunek lwiątka z flagami: polską i ukraińską – jako wyraz pamięci o pochodzeniu konkursu.
Kolejna kwestia, o którą często pytali nauczyciele, to zakres materiału, którego dotyczą zadania konkursowe. Od samego początku „Lwiątka” jego organizatorzy uważali, że taki konkurs tylko częściowo powinien odwoływać się do
szkolnej podstawy programowej, w większym stopniu premiując intuicję, spryt
i spostrzegawczość. Taki jest właśnie „Kangur” i nie odbiera mu to popularności.
Choć lwiątkowe zadania nie w pełni odpowiadają szkolnemu programowi, to jednak stanowią dobry materiał ćwiczeniowy nie tylko dla przyszłych uczestników
„Lwiątka”, ale jako urozmaicenie każdej lekcji fizyki. Nowy organizator, w imię
popularyzacji fizyki, chciałby uczynić konkurs łatwiejszym, ale też utrzymać styl
i „klimat” zadań, jaki już przez te lata obecności „Lwiątka” w Polsce wyraźnie
się zarysował, dając jednak szansę na sukces wszystkim uczniom.
Konkurs nadal cieszy się przyjaźnią Fotonu i Neutrino. Przypomnijmy, że Foton prowadził specjalną rubrykę – „Odgłosy z jaskini”. Tytuł cyklu wziął się stąd,
że polskie „Lwiątko” urodziło się i podrosło w „jaskiniach” – w piwnicach budynku szkoły na Bednarskiej w Warszawie, a później dorastało w piwnicach
V LO w Krakowie. W artykułach tych tonem poważnym lub mniej poważnym,
komentowano niektóre lwiątkowe zadania. Zachęcamy do zajrzenia do tego cyklu – lista artykułów jest dostępna pod adresem lwiatko.org/odglosy-z-jaskini.

