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O dydaktyce i jej pięknie
oraz o propozycjach fizyków
składanych innym naukom

Oddawany Państwu zeszyt jest nietypowy. Nie ma w nim artykułów par excellence z fizyki. Zamieszczono natomiast teksty z dziedzin pozornie odległych
od fizyki, w których jednak fizyk i jego metody mają coś do zaoferowania. I tak,
przedstawiamy artykuł o historii odkrycia insuliny i poznania jej budowy, a także
artykuł Manipulacje przedwyborcze napisany przez autorów z różnych dziedzin
naukowych, w tym przez fizyka.
Co mają wspólnego artykuł o interpretacji mechaniki kwantowej i słynnych
nierównościach Bella z artykułem o tzw. Physletach? Oba są pięknymi propozycjami dydaktycznymi, aczkolwiek zupełnie różnymi. Pierwszy odwołuje się do
roku 1981, kiedy to David Mermin przedstawił urządzenie stworzone w celach
dydaktycznych. Autor tekstu nadał mu nawet tytuł Mechanika kwantowa dla miłośników łamigłówek i przekonuje, że dydaktyka fizyki może być wręcz prawdziwą sztuką. Natomiast artykuł o Physletach prezentuje nowatorskie, i wydaje się,
bardzo skuteczne narzędzie dydaktyczne. Redakcja gorąco zachęca czytelników
Fotonu do zapoznania się z Physletami dostępnymi w internecie jako zasoby
otwarte!
W rubryce Co czytać informujemy o książce pani Joanne Baker: 50 idei, które powinieneś znać. Fizyka, wchodzącej w skład serii o najważniejszych ideach
w różnych dziedzinach naukowych, wydawanej przez PWN.
W zeszycie znajdują się także informacje o nagrodach Polskiego Towarzystwa
Fizycznego przyznanych w 2019 r.
Zachęcamy do lektury,
Z. G.-M.
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Mechanika kwantowa dla dociekliwych
miłośników łamigłówek

(odpornych na matematykę oraz fizykę)
Krzysztof Maślanka
Instytut Historii Nauki PAN

Motywacje
Albert Einstein (1879–1955) był prawdopodobnie największym fizykiem XX
wieku, a na pewno najbardziej rozpoznawalnym. Większość wie, że zajmował się
sprawami trudnymi dla laików. Bardziej zorientowani wymienią obie jego teorie
względności: szczególną (1905 r.) i ogólną (1915 r.), które zburzyły dotychczasowe poglądy na czas, przestrzeń oraz grawitację, i które zwycięsko przeszły
wszystkie testy doświadczalne.
Jednak na szczególną uwagę zasługują wieloletnie zmagania Einsteina z interpretacją teorii kwantowej, do której sam wprowadził pojęcie kwantu światła
– fotonu (1905 r.). Była to długa i samotna walka. Jak sam stwierdził po latach:
Poświęciłem ze sto razy więcej czasu problemom mechaniki kwantowej niż ogólnej teorii względności1.

Uproszczony pogląd jest taki, że w zmaganiach tych poniósł porażkę. Sprawa
jest jednak bardziej skomplikowana. Choć głoszone przez Einsteina opinie uznano ostatecznie za błędne – w bardzo dosłownym sensie, bo okazały się sprzeczne
z doświadczeniem – to jednak były to bardzo inspirujące błędy.
Trzeba podkreślić, że, przy całej rewolucyjności swych koncepcji, Einstein
był fizykiem klasycznym. W bardzo dosłownym sensie. Stanowczo twierdził, że
„fizyka [teoretyczna] jest próbą zrozumienia rzeczywistości jako czegoś, co istnieje niezależnie od naszej świadomości”2. Tymczasem mechanika kwantowa,
najbardziej udana oraz skuteczna teoria fizyczna, zanegowała sens rozważania
danej wielkości, zanim nie zostanie ona zmierzona lub zaobserwowana. Radykalnie – i całkowicie wbrew poglądom Einsteina – wyraził to niemiecki fizyk
Pascual Jordan3:

1
2
3

A. P. French, Einstein, A Centenary Volume, 1979, s. 37.
Albert Einstein, Zapiski autobiograficzne, Kraków, ZNAK 1996, s. 46.
Pascual Jordan (1902–1980) był wybitnym fizykiem niemieckim (jego przodkowie pochodzili
z Hiszpanii), jednym ze współtwórców mechaniki kwantowej i kwantowej teorii pola. Po
wojnie spotkała go infamia, jako że wstąpił do NSDAP, choć bronił Einsteina i innych fizyków
żydowskiego pochodzenia, przez co nie był wiarygodny dla nazistów. Ten epizod zamknął mu
jednak drogę do zasłużonej Nagrody Nobla z fizyki.
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Obserwacje nie tylko zakłócają to, co ma być zmierzone, ale wręcz
to stwarzają […] To my zmuszamy [elektron] by zajął określone położenie. Sami produkujemy wyniki pomiarów4.

Sam Einstein konsekwentnie uznawał takie podejście za absurdalne, co wyraził w często cytowanej rozmowie ze swym współpracownikiem i późniejszym
biografem Abrahamem Paisem (1918–2000):
Podczas jednego z naszych spacerów Einstein nagle zatrzymał się
i zapytał mnie, czy naprawdę wierzę w to, że księżyc istnieje tylko
wtedy, gdy na niego patrzę5.

Większość współczesnych Einsteinowi fizyków, zafascynowana kolejnymi
sukcesami teorii kwantowej, uznała wszystkie te dywagacje za niemożliwe do
rozstrzygnięcia, po prostu jałowe. Znany ze złośliwości i ciętego języka Wolfgang Pauli (1900–1958) wyraził to w swoim stylu:
Nie należy zawracać sobie głowy kwestią istnienia czegoś, o czym
i tak nic nie można powiedzieć. To tak jak z tym starym problemem:
ile aniołów może siedzieć na czubku szpilki? Wydaje mi się, że pytania Einsteina są ostatecznie zawsze tego właśnie typu6.

Pragmatyczne podejście do mechaniki kwantowej i jej „jedynie słusznej” interpretacji kopenhaskiej podanej przez Nielsa Bohra (1885–1962) ilustruje wypowiedź amerykańskiego fizyka Davida Mermina (często błędnie przypisywana
Feynmanowi):
Gdybym miał w największym skrócie ująć to, co w praktyce zaleca
interpretacja kopenhaska mechaniki kwantowej, to wyraziłbym to
tak: „Zamknij się i licz!” (Shut up and calculate!).

Jest rzeczą niezwykłą, że w roku 1964 północnoirlandzki fizyk John S. Bell
(1928–1990) za pomocą subtelnego rozumowania pokazał, że założenie istnienia kwantowej cząstki przed jej zaobserwowaniem nie jest kwestią gustu czy
przyjętej filozofii, ale konkretnego, laboratoryjnego eksperymentu. Otóż, naturalne zdawałoby się założenie, że dana wielkość fizyczna ma ściśle określoną
wartość, zanim zostanie ona zmierzona (tzw. realizm), jest ewidentnie sprzeczne
z doświadczeniem. Tak więc sama przyroda sprzeciwiła się poglądom Einsteina
na temat obiektywnego istnienia jej niezaobserwowanych bytów. Eksperyment
zmusił fizyków do rezygnacji z koncepcji klasycznego realizmu. Do czasu pomiaru dany obiekt „istnieje” jedynie w formie rozmytej chmury prawdopodo4

5

6

Cytat za: Max Jammer, The philosophy of Quantum Mechanics: The interpretations of Quantum
Mechanics in historical perspective, New York: John Wiley and Sons, 1974, s. 151.
Abraham Pais, Einstein and the quantum theory, Reviews of Modern Physics, vol. 51, s. 863,
1979 r.
Fragment listu Pauliego z roku 1954 do Maxa Borna, cytowany w: The Born Einstein Letters,
New York: Walker, 1971, s. 223.
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bieństwa. Dopiero pomiar wydobywa z tej chmury konkretną, choć całkowicie
nieprzewidywalną, wartość np. spinu elektronu.

Rys. 1. John Stuart Bell po referacie na temat swego wyniku, zdjęcie wykonane 1 czerwca 1982 r.
w CERN, gdzie pracował. Charakterystyczną brodę nosił Bell od czasu wypadku na motocyklu,
którego doznał w młodości; broda maskowała bliznę. (źródło: https://cds.cern.ch/record/1823937)

Poglądom tym do końca życia stanowczo sprzeciwiał się Einstein, głównie
w swych sławnych, wieloletnich dyskusjach z Nielsem Bohrem. Konsekwentnie twierdził, że obiekty kwantowe, obserwowane czy nie, obiektywnie istnieją i mają dobrze określone parametry7. Jednak to nie mechanika kwantowa jest
dziwna; dziwny okazał się sam kwantowy świat. Frontalny atak Einsteina (wraz
z Borysem Podolskym i Nathanem Rosenem, tzw. paradoks EPR, 1935 r.) na
mechanikę kwantową miał wykazać jej ułomności (jest poprawna, ale niekompletna), a tymczasem odkrył jej najbardziej magiczne cechy. Była to – jak napisał
polski fizyk, prof. Marek Żukowski z Uniwersytetu Gdańskiego – „najbardziej
inspirująca wpadka fizyki XX w.”8.
7

8

Więcej na ten temat w artykule autora pt. Skuteczność i niedosyt, czyli o problemie interpretacji
mechaniki kwantowej, Foton 138, Jesień 2017, s. 411.
Marek Żukowski, It ain’t necessarily so: Paradoksy interpretacji paradoksu Einsteina, Świat
Nauki, kwiecień 2009, s. 36–39.
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W ten sposób ontologiczna kwestia – która dotąd była tematem jałowych
sporów filozofujących fizyków – stała się przedmiotem laboratoryjnych eksperymentów, a te wykazały, że realista Einstein się mylił, a rację miał intuicjonista Bohr. Lapidarnie i bardzo trafnie wyraził to wspomniany już David Mermin
– ostateczny werdykt należy do eksperymentu:
[Niecierpliwie] czekam na ten dzień, gdy ludzie [wreszcie] zrozumieją, że odkrywanie nie polega na tym, by z góry założyć jak ma być
i wtedy to „odkryć”.

Szkoda, że ani Einstein, ani Bohr nie dożyli głębokiego wyniku Bella. Ich
wieloletnia dyskusja weszłaby wtedy na nowe, jeszcze bardziej interesujące tory.
Bohr zmarł 2 lata wcześniej (1962), zaś Einstein – 9 lat wcześniej (1955). Ten
ostatni właściwie na własne życzenie – odmówił operacji usunięcia zaawansowanego tętniaka aorty, ponieważ, jak stoicko stwierdził, „życie przedłużane poza
swój naturalny kres, traci smak”9. Można jedynie domniemywać, że znalazłby
jakiś sprytny argument przeciw rozumowaniu Bella.
Wynik Bella (dokładniej: tzw. nierówności Bella) został uznany za „najbardziej głębokie odkrycie w naukach ścisłych” (the most profound discovery of
science)10. Kolejny cytat dobrze oddaje ich status w rozwoju mechaniki kwantowej:
Olbrzymia i stale produkowana literatura na temat probabilistycznej interpretacji mechaniki kwantowej budzi przygnębienie. W tym
morzu dziennikarstwa, literatury i kiepskiej filozofii jest chyba tylko jeden jasny punkt: nierówności Bella11.

Dygresja o dydaktyce fizyki
Dydaktyka fizyki ma solidną pozycję wśród różnych specjalności nauk fizycznych, daleko jej jednak do innych dziedzin. Fizyka teoretyczna – jako rekonstrukcja rzeczywistości za pomocą matematyki – to skrajnie ambitne wyzwanie
dla ludzkiego intelektu. Fizyka wysokich energii imponuje rozmiarami swoich
kosztownych przyrządów oraz wartościami uzyskiwanych w nich energii przyspieszanych cząstek. Fizyka jądrowa umożliwiła uwolnienie energii, która może
być pożyteczna lub zabójcza. Bez fizyki ciała stałego nie byłoby nowoczesnej
elektroniki oraz jej licznych zastosowań. Z kolei astrofizyka oraz kosmologia
zdumiewają skalą rozważanych zjawisk.
Na tle tego wszystkiego dydaktyka fizyki wypada skromnie. Ostatecznie, skuteczne wyjaśnienie, zwłaszcza komuś niezajmującemu się na co dzień fizyką,
9
10

11

Roger Highfield, Paul Carter, Prywatne życia Alberta Einsteina, Prószyński i Ska, 1995.
Henry P. Stapp, Bell’s Theorem and World Process, Nuovo Cimento, vol. 29B, no. 2, s. 270
(1975).
Andrzej Staruszkiewicz, Nieustępliwość problemu interpretacji mechaniki kwantowej, Foton nr
100, Wiosna 2008, s. 18–23.
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jakiegoś skomplikowanego zjawiska trudno uznać za oszołamiający sukces naukowy. Nawet jeśli jest to odporny na fizykę i z natury niechętny jej humanista…
Wobec wspomnianych wyżej poglądów H. Stappa, A. Staruszkiewicza i in.
powstaje pytanie: czy można ważny wynik Bella wyjaśnić laikowi, który nie ma
ani czasu, ani, co gorsze, ochoty wgłębiać się w niełatwe kwestie matematyczne?
Wydaje się, że nie.

Rys. 2. Nathaniel David Mermin, ur. 1935, amerykański fizyk, autor znanego podręcznika na temat
fizyki ciała stałego (wspólnie z Neilem Ashcroftem), pomysłodawca opisanego w tym artykule
przyrządu. (Źródło: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mermin_Stockholm_2009.jpg)

W niniejszym eseju chciałbym dowartościować dydaktykę fizyki przez zwrócenie uwagi na pewien prosty przyrząd, dzięki któremu można jednak – i to bez
żadnych uproszczeń czy analogii! – wyjaśnić jedną z najbardziej zaskakujących
własności mikroświata. Przyrząd ten przekonująco pokazuje, że dydaktyka fizyki
może być prawdziwą sztuką. Został on opisany już dość dawno, w roku 1981,
przez cytowanego wyżej Davida Mermina12. Jest to autentyczny klejnot dydaktyki fizyki. Wkrótce po publikacji, akurat w dniu swych urodzin, Mermin dostał
list od samego Richarda Feynmana:
Jedna z najpiękniejszych prac z fizyki, jakie znam to Twoja w American Journal of Physics.

By zrozumieć działanie przyrządu Mermina i płynące z tego zaskakujące
wnioski, nie trzeba znać zawiłych matematycznych szczegółów mechaniki kwantowej, takich jak: funkcja falowa i jej kolaps, stany kwantowe, równanie Schrödingera, zasada nieoznaczoności, superpozycja stanów, spin cząstki, splątanie
12

N. David Mermin, Bringing home the atomic world: quantum mysteries for anybody, American
Journal of Physics 49 (1981), s. 940–943. – Zastanawiałem się, jak zgrabnie przetłumaczyć ten
jawnie nieformalny początek tytułu i wymyśliłem coś takiego: Świat atomów metodą „kawa na
ławę” (albo „prosto z mostu”).
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kwantowe itd. Wystarczy dociekliwość na poziomie, jak pisze Mermin, gazetowej łamigłówki (braintwister) plus trochę prostej kombinatoryki oraz statystyki.
Nie są to wygórowane wymagania, ale jeśli i tego zabraknie, to sprawa jest całkowicie beznadziejna i żadne sztuczki dydaktyczne nie pomogą, by kontemplować
niezwykłość kwantowego świata. Ale nawet wtedy nie ma co rozdzierać szat:
przecież świat się nie kończy na fizyce; zawsze pozostaje np. poezja lub muzyka.
Dla szczególnie niecierpliwych, którzy chcieliby w największym skrócie dowiedzieć się w czym rzecz, powiem, że mamy ewidentną sprzeczność: otóż, pewien „rozsądny” model sugeruje wartość ⅓, tymczasem eksperyment daje wartość ¼. Mamy więc problem, konflikt, a w fizyce (przeciwnie niż w polityce
czy w rodzinie), konflikt to rzecz pozytywna, wręcz pożądana. Jest to bowiem
ambitne wyzwanie, dobry punkt wyjścia do dyskusji i stawiania trafnych pytań.
Skąd ta rozbieżność? Czy „rozsądny” model jest dostatecznie rozsądny? Które
z przyjętych założeń jest fałszywe? Czy nie mamy tu po prostu błędu pomiarowego wynikającego z małej statystycznie próbki? – i tym podobne pytania.
Przyrząd Mermina
Urządzenie opisane w artykule Mermina składa się z trzech elementów: źródła
cząstek i dwóch bliźniaczych detektorów tychże cząstek (Rys. 3).
Jak podkreśla Mermin, przyrząd ten można w zasadzie wykonać, choć wymaga to pewnych środków, jednak „z pewnością mniejszych, niż dla Projektu
Manhattan”. No i trzeba mieć pewne doświadczenie techniczne, którego on nie
ma. Ale nawet taki czysto myślowy eksperyment (jakby to powiedział Einstein:
Gedankenexperiment) jest pouczający.
Umieszczone w centrum źródło posiada przycisk, po naciśnięciu którego
w przeciwne strony, w kierunku detektorów, emitowane są „cząstki” (możemy
je nazwać dowolnie, np. pociski, kamienie itp.). Każdy z detektorów ma przełącznik, który można ustawić w jednej z trzech pozycji (1, 2 i 3) oraz dwa elementy sygnalizujące, że coś zostało odebrane (np. czerwona i zielona żarówka,
odpowiednio R i G, od angielskich nazw kolorów). Ustawienia przełączników są
dowolne i zależą wyłącznie od woli eksperymentatora. Jest ich dokładnie 9 = 32
(11, 12, 13, 21, 22, 23, 31, 32, 33). Kolory błysków żarówek – w zależności od
ustawienia przełączników – będą dalej przedmiotem wnikliwej analizy.

Rys. 3. Przyrząd Mermina. Detektor A, w którym przełącznik ustawiono w pozycji 1, wykrył
cząstkę i błysnął na zielono; detektor B, w którym przełącznik ustawiono w pozycji 3, wykrył
drugą cząstkę i błysnął na czerwono. Zdarzenie to zapisujemy jako „13GR”
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Teraz kwestia absolutnie podstawowa. Wymienione trzy elementy urządzenia
nie kontaktują się ze sobą w żaden znany sposób, np. mechaniczny, radiowy i in.
Jedyny kontakt między nimi polega na emisji i detekcji cząstek. W szczególności, dany detektor, a także źródło „nie wiedzą”, jakie są ustawienia przełączników
drugiego detektora lub jakie były błyski żarówek. Jak podkreśla Mermin, nie ma
gwarancji, że między elementami urządzenia jest jednak jakiś kontakt, np. za pomocą nieodkrytych dotąd tajemniczych promieni Q, ale załóżmy, że tak nie jest.
Teraz uzbrajamy się w benedyktyńską cierpliwość i przystępujemy do, delikatnie mówiąc, długiej serii eksperymentów (przez „długą” należy rozumieć
milion lub więcej zdarzeń). Ustawiamy losowo przełączniki w obu detektorach,
np. 13 (tzn. w detektorze A w pozycji 1, w detektorze B w pozycji 3). Naciskamy
przycisk. Po jakimś czasie obserwujemy błyski żarówek w obu detektorach, np.
GR (tzn. w A błysnęła zielona żarówka, natomiast w B – czerwona). Zapisujemy
ten wynik łącznie jako: „13GR”. Po wielu eksperymentach niewielki fragment
naszych notatek może mieć taką postać:
11GG
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12GR

12RG

23GR

21GR

21RG

12RG
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11GG
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22GG

11RR

31RG

32RG
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21GR

32GR
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13GR
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21GG
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13GR
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21GG

32GG

33RR

11GG

13RR

13GR

13RG

13RG

12GR

23GG
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31GR

32RG

33RR

11GG

31RG

22GG

11GG

33GG

11GG

32RG
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32GR

11RR

21GR

Tabela 1. Mały fragment notatnika obserwatora. Zdarzenia występują losowo. Na pierwszy
rzut oka nie widać żadnych prawidłowości, z wyjątkiem tego, że, niezależnie od długości serii
pomiarów, brak jest zdarzeń: 11RG, 11GR, 22RG, 22GR, 33RG, 33GR. Inaczej mówiąc: przy
jednakowych ustawieniach przełączników zawsze błyskają te same kolory

Kolejna uwaga. Jako wytrawni eksperymentatorzy musimy być staranni oraz
ostrożni, wręcz podejrzliwi. Mamy wszakże spore możliwości manewrów. Na
przykład: jeśli pomiędzy źródło a któryś z detektorów wstawimy pochłaniający
ekran, np. cegłę – wówczas nie ma błysku żarówek. To upewnia nas, że powodem
błysku jest faktycznie coś emitowane przez źródło i wpadające do detektora.
Możemy dalej korzystać ze wspomnianych możliwości modyfikacji, np. oddalić dowolnie daleko któryś z detektorów – na Księżyc, na skraj Drogi Mlecznej.
Wówczas błysk, co jest logiczne, będzie odpowiednio opóźniony. Możemy też
ustawić przełączniki w detektorach dopiero po naciśnięciu przycisku w źródle,
gdy cząstki są jeszcze w drodze do nich. Możemy wreszcie ustawić w którymś
(znacznie oddalonym) detektorze przełącznik dopiero po tym, gdy drugi detek-
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tor, bliższy źródła, zdążył już błysnąć określonym kolorem. Wszystko po to, by
usunąć możliwości wpływu elementów urządzenia na siebie, wpływu innego, niż
emisja cząstek.
Gdy mamy już jakiś milion zanotowanych zdarzeń przystępujemy do ich analizy statystycznej (wyniki z Tabeli 1). Jest to coś w rodzaju analizy losowych
rzutów symetryczną monetą, tyle że bardziej subtelne. Po starannym zbadaniu
długiej serii pomiarów dochodzimy do dwóch wniosków:
Wniosek 1. Gdy przełączniki w detektorach są ustawione w jednakowych pozycjach
(11, 22, 33), obydwa detektory błyskają zawsze tym samym kolorem – RR lub GG –
losowo i z tą samą częstością; nigdy nie obserwuje się błysków RG lub GR.
Wniosek 2. Gdy przełączniki są ustawione w różnych pozycjach (12, 13, 21,
23, 31, 32), wówczas średnio ¾ błysków ma różne kolory: RG lub GR, losowo
i z tą samą częstością, zaś ¼ błysków – kolory jednakowe: RR lub GG, również
losowo i z tą samą częstością.
Ważna jest całkowita pewność, że wspomniane wartości (¾ i ¼) są dobrze
ustalone, wolne od statystycznych fluktuacji – podobnie jak przy dostatecznie
długiej serii rzutów monetą ułamki ilości orłów i reszek są praktycznie równe ½.
Model zjawiska, czyli co się dzieje?
Można zapytać: no i co z tego chaosu danych wynika? Otóż zaskakująco dużo,
ale by się o tym przekonać – i zadziwić – potrzeba cierpliwości i dociekliwości.
By zrozumieć zachowanie przyrządu, potrzebny jest model zjawiska, a każdy
model to jakieś założenia. Załóżmy zatem, że detektor reaguje na pewną określoną własność wpadającej do niego cząstki (rozmiar, kształt, prędkość – cokolwiek). Zgodnie z poglądami Einsteina, załóżmy dalej, że własność ta obiektywnie istnieje, zanim cząstka wpadnie do detektora. Własność tę detektor po prostu
odczytuje i – w zależności od ustawienia przełącznika – błyska czerwono lub
zielono. Czy może być coś bardziej naturalnego?
Dokładniej: każda wyemitowana cząstka posiada stosowny zestaw trzech instrukcji na wypadek każdego ustawienia przełącznika. (Einstein powiedziałby:
„zmiennych ukrytych” lub „parametrów ukrytych”, hidden variables, hidden parameters). Na przykład, instrukcja RGG niesiona przez daną cząstkę mówi nam, że:
• jeśli przełącznik detektora jest w pozycji 1, to błyska kolor czerwony R
• jeśli przełącznik detektora jest w pozycji 2, to błyska kolor zielony G
• jeśli przełącznik detektora jest w pozycji 3, to błyska kolor zielony G
Wszystkich możliwych instrukcji niesionych przez cząstki jest 8 = 23, czyli:
RRR, RRG, RGR, RGG, GRR, GRG, GGR, GGG; więcej nie ma.
Jak wyjaśnić wniosek 1? Bardzo prosto: wobec braku błysków RG i GR przy
jednakowym ustawieniu przełączników, emitowane cząstki muszą zawsze nieść
te same instrukcje – w przeciwnym przypadku obserwowalibyśmy niekiedy
błyski różnych kolorów. (Twórcy paradoksu EPR powiedzieliby o pełnej korelacji dwu rozbiegających się cząstek.)
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Idźmy dalej tym logicznym tokiem rozumowania. Emitowane cząstki muszą
nieść te same instrukcje także przy różnych ustawieniach przełączników (wniosek 2), bowiem źródło „nie wie” jak są ustawione przełączniki. Zresztą, jak widzieliśmy, można je również ustawić dopiero po emisji cząstek (ale, oczywiście,
zanim cząstki dotrą do detektora i wywołają błyski.)
W tym momencie wtrąca się uparty, i mętny w swych rozumowaniach, Bohr:
powyższy zestaw instrukcji to wielkości komplementarne, nie mogą więc razem
współistnieć! Ale równie uparty, i bardzo logiczny, Einstein odpowiada na to, że
tak dyktuje realizm.
Zignorujmy chwilowo mentorskiego Bohra, idźmy za rozsądnym Einsteinem
i dopuśćmy komplet instrukcji, które – jak założyliśmy – niosą emitowane cząstki. Rozważmy też wszelkie możliwe wyniki naszego eksperymentu.

detektor
B

RRR

RRG

RGR

RGG

GRR

GRG

GGR

GGG

1

1

RR

RR

RR

RR

GG

GG

GG

GG

1

2

RR

RR

RG

RG

GR

GR

GG

GG

1

3

RR

RG

RR

RG

GR

GG

GR

GG

2

1

RR

RR

GR

GR

RG

GR

GG

GG

2

2

RR

RR

GG

GG

RR

RR

GG

GG

2

3

RR

RG

GR

GG

RR

RG

GR

GG

3

1

RR

GR

RR

GR

RG

GG

RG

GG

3

2

RR

GR

RG

GG

RR

GR

RG

GG

3

3

RR

GG

GG

GG

RR

GG

RR

GG

Wyniki eksperymentów

detektor
A

Zestawy
instrukcji

Ustawienia
przełączników

Tabela 2. Wyniki eksperymentu dla wszystkich 9 możliwych kombinacji, losowych i jednakowo
prawdopodobnych ustawień przełączników w detektorach (11, 12, 13, 21, 22, 23, 31, 32, 33)
oraz dla wszystkich 8 możliwych zestawów instrukcji emitowanych cząstek (RRR, RRG, RGR,
RGG, GRR, GRG, GGR, GGG). Jest jasne, że dla jednakowych ustawień przełączników
w obu detektorach nie jest możliwe pojawienie się błysków różnych kolorów. Jest to zgodne
z Wnioskiem 1

Przejdźmy do Wniosku 2. Szarym kolorem wyróżniono pola, gdzie różne
ustawienia przełączników dają dwa identyczne błyski. Ile ich jest?
Pomińmy chwilowo instrukcje RRR i GGG. Pozostają takie, dla których jeden kolor występuje dwa razy, a drugi – jeden raz. Proste policzenie odpowied-
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nich szarych pól w powyższej tabeli mówi, że ułamek identycznych błysków
będzie ⅓. Uwzględnienie pominiętych instrukcji RRR i GGG, które, oczywiście
zawsze prowadzą do błysków jednakowych kolorów, zwiększa ten ułamek.
A tymczasem eksperyment laboratoryjny daje wartość wyraźnie mniejszą, ¼.
Elementarna analiza kombinatoryczna wyników zebranych w Tabeli 2 pokazuje wyraźnie, że – przy założeniu istnienia jednoznacznych zestawów instrukcji
niesionych przez emitowane i podróżujące od źródła do detektora cząstki – liczba
błysków jednakowych kolorów przy różnych ustawieniach przełączników powinna być większa od ⅓. (Byłaby równa ⅓ gdyby, z jakichś powodów, nie było
emitowanych cząstek o stanach RRR i GGG.) A doświadczenie, jak wspomniałem, daje wartość ¼.
Co się nie zgadza? Bohr odpowiada: nie ma żadnych zestawów instrukcji
czy parametrów ukrytych i trzeba to przyjąć! Pascual Jordan dodaje: to detekcja
stwarza stan cząstki, wydobywa go z egzystencjalnej chmury możliwości. Ale
Einstein wciąż swoje: muszą być ukryte zmienne, bo Bóg nie gra w kości. A Bohr
na to: Einstein, nie dyktuj Bogu, co ma robić! I tak w kółko.
Jak z tego wybrnąć? Mamy bowiem dwa jakościowo różne i sprzeczne podejścia, a za każdym stoi wielki autorytet. Einstein twierdzi, że detektor odczytuje
istniejący uprzednio, dobrze określony stan cząstki. Bohr natomiast mówi, że
do chwili pomiaru stan cząstki nie jest określony, a dopiero detektor go tworzy,
powołuje do istnienia.
Wyjście jest jedno: należy odwołać się do eksperymentu i pokornie przyjąć
jego werdykt – choćby wydawał się nielogiczny, dziwny, zwariowany. Niemożliwy do opisu przez żaden rozsądny, realistyczny model, który emitowane cząstki
wyposaża w instrukcje. Trzeba postąpić zgodnie z cytowaną powyżej celną radą
Mermina: Odkrywanie nie polega na tym, by z góry założyć jak ma być i wtedy
to „odkryć”.
Szczegółowy opis tych eksperymentów wykracza poza ramy tak krótkiego
tekstu. Wykonuje się je od początku lat 70. ubiegłego wieku aż do dzisiaj13. Nie
ma żadnej wątpliwości: nasz „rozsądny” model nie działa, jest sprzeczny z doświadczeniem. ¼ ≠ ⅓. Najwyraźniej nie ma żadnych zestawów instrukcji, czyli
ukrytych zmiennych. Słowem: 1:0 dla Bohra. Ale też pośmiertna chwała Einsteinowi za to, że jego „błąd” okazał się tak inspirujący i przyczynił się do głębszego
wglądu w zdumiewające prawa rządzące mikroświatem.

13

Pionierami tych eksperymentów byli Amerykanie: Stuart Freedman i John Clauser. Znaczący
wkład wniósł francuski fizyk Alain Aspect i austriacki Anton Zeillinger. Z tym ostatnim owocnie
współpracuje polski fizyk z Gdańska prof. Marek Żukowski. Fascynujące są perspektywy
związane z komputerami kwantowymi lub zagadnieniem szyfrowania kwantowego. Światowej
sławy ekspertem w tej dziedzinie jest polski fizyk, który ukończył studia w UJ w Krakowie, od
lat pracujący w Oksfordzie, Artur Ekert (ur. 1961 r.) – nominowany ostatnio do Nagrody Nobla
z fizyki.
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Uwaga końcowa:
Tym, którzy cierpliwie dobrnęli do końca tego eseju polecam, by pobawili się
apletem, ilustrującym działanie przyrządu Mermina:
https://faraday.physics.utoronto.ca/PVB/Harrison/BellsTheorem/Flash/Mermin/
Mermin.html
Można też obejrzeć wykład Mermina, w którym barwnie opowiada on m. in.
o swoim przyrządzie (Oppenheimer Lecture):
https://www.youtube.com/watch?v=ta09WXiUqcQ&t=749s
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2

Statystyczna analiza danych wyborczych pozwala zbadać, czy wyniki wyborów można uznać za wiarygodne. Obserwowane w różnych krajach przypadki
nietypowych rozkładów poparcia konkretnych partii w różnych okręgach wyborczych, nieoczekiwanych korelacji pomiędzy frekwencją wyborczą w danym
okręgu a poparciem dla zwycięskiej partii lub rozkładów częstości występowania
poszczególnych cyfr wyników liczbowych istotnie odbiegających od prawa Benforda [1] dostarczają argumentów świadczących o dokonaniu oszustw wyborczych [2, 3].
Ponieważ takie badania, wymagające umiejętności analizowania dużych zbiorów danych liczbowych, są często wykonywane przez fizyków, postanowiliśmy
przybliżyć tematykę czytelnikom Fotonu. Szczególne dokonania w dziedzinie
ujawniania „statystycznie niewytłumaczalnych nieregularności” wyborczych odnotowali niedawno fizycy rosyjscy [4, 5], znający realia systemu wyborczego
obowiązującego w Rosji, lecz pracujący obecnie poza jej granicami.
W tym artykule nie będziemy jednak koncentrować się na nieprawidłowościach związanych z liczeniem głosów, lecz przeanalizujemy możliwe manipulacje dokonywane jeszcze przed wyborami. Czy można przed głosowaniem
wpływać na wyniki przyszłych wyborów? Jest to możliwe, jeśli dobrze znamy
preferencje wyborcze głosujących i mamy wpływ na kształtowanie okręgów wyborczych. Takie działania nie są prawnie zakazane, choć wydają się nam etycznie
wątpliwe. Jednakże uważamy, że należy wiedzieć, iż takie praktyki mogą mieć
miejsce oraz znać okoliczności im sprzyjające.
1) Granice okregów i gerrymandering. Jeden z rodzajów manipulacji przedwyborczych polega na takim wyznaczaniu granic okręgów, aby faworyzowana przez nas partia zdobyła jak najwięcej mandatów.
W angielskiej literaturze problematyki wyborczej takie działanie nosi nazwę gerrymandering. Pierwsza
część nazwy pochodzi od nazwiska gubernatora stanu
Massachusetts Elbridge Gerry’ego, który w roku 1812
zatwierdził podział swego stanu na okręgi wyborcze, Rys. 1. Gerrymandering 1812
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korzystny dla jego partii. Wedle dziennikarza opozycyjnej Boston Gazette, sceptycznie nastawionego do decyzji gubernatora, jeden okrąg w okolicach Bostonu
swym kształtem przypominał salamandrę, co skłoniło go do stworzenia zgrabnego neologizmu używanego po dziś dzień.
Organ decydujący o tworzeniu okręgów wyborczych podlega odgórnie nałożonym ograniczeniom. Przeważnie wymaga się, aby każdy okręg wyborczy był
spójny, czyli by pomiędzy dwoma dowolnymi punktami okręgu dało się przejść
bez wychodzenia poza jego granice. Ponadto zakłada się, że całkowita liczba
osób uprawnionych do głosowania w każdym okręgu musi mieścić się w wyznaczonych widełkach. Im większa jest rozpiętość widełek, tym więcej możliwości
znalezienia granic okręgów wyborczych, przy których faworyzowana przez nas
partia otrzyma większą liczbę mandatów.
Podstawowa strategia gerrymanderingu przy wyborach w okręgach jednomandatowych opiera się na tworzeniu dwóch rodzajów okręgów. W okręgach
wygrywających, które powinny być jak najmniejsze, poparcie dla naszej partii
powinno nieznacznie przekraczać poparcie dla największego konkurenta. Możliwie duże okręgi stracone powinny zawierać możliwie mało naszych wyborców.
Innymi słowy, okręgi wygrywające to małe okręgi, w których nieznacznie wygrywamy, a okręgi stracone to duże okręgi, w których przegrywamy z kretesem.
Na rysunku 2 przedstawiono przykładowy rozkład 25 wyborców, z których 15
ma poglądy zielone, a 10 pomarańczowe. W zależności od kształtu pięciu jednomandatowych okręgów wyborczych wyniki pomarańczowych będą zmieniać się
od 0:5 do 3:2 na ich korzyść.

Rys. 2: Gerrymandering w praktyce: Dla grupy 15 wyborców zielonych i 10 pomarańczowych
wyniki wyborów zależą od kształtu okręgów wyborczych

2. Teoria grafów i przykład dydaktyczny. Jak, kreśląc granice obwodów wyborczych, znajdować optymalną strategię gerrymanderingu? Wiele algorytmów
opisanych w literaturze odnosi się do praktyki wyborczej w Stanach Zjednoczonych, która znacząco odbiega od sytuacji w Polsce. Dlatego też w celach ćwiczebnych – do analizy zagadnienia na przykładzie miasta Krakowa – postanowiliśmy zastosować rozwiązanie autorskie, zainspirowane jednak pracą [5].
W opracowanym algorytmie zbiór wszystkich obwodów traktujemy jako jeden spójny graf z ważonymi wierzchołkami, gdzie waga wierzchołka jest równa
liczbie osób w obwodzie uprawnionych do głosowania. Ponieważ liczba wierz-
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chołków może być duża, w pierwszej fazie algorytmu iteracyjnie sklejamy najmniejszy wierzchołek z jego najmniejszym sąsiadem – tak długo aż liczba wierzchołków będzie wynosiła około 150 (ograniczenie wynika z limitowanej mocy
obliczeniowej). Następnie wyszukujemy wszystkie spójne podgrafy, których
waga (czyli suma wag poszczególnych wierzchołków) mieści się w zadanych
widełkach. Na koniec, wykorzystując programowanie liniowe, wyznaczamy podział grafu na podgrafy, tak aby każdy wierzchołek należał do dokładnie jednego
podgrafu, a liczba podgrafów była równa liczbie obwodów. Zaproponowany algorytm znajduje optymalne rozwiązanie dla grafu ze sklejonymi wierzchołkami,
co niekoniecznie musi być optymalnym rozwiązaniem dla oryginalnego grafu.
Demonstrowanie zastosowania naszego algorytmu na przykładzie gminy,
w której rzeczywiście stosuje się jednomandatowe okręgi wyborcze, mogłoby
być niebezpieczne, gdyż dostarczalibyśmy gotowe rozwiązanie potencjalnym
manipulatorom. Dlatego wybraliśmy przykład Krakowa, gdzie w rzeczywistości mamy do czynienia z okręgami wielomandatowymi. Przyjmijmy jednak na
potrzeby tego artykułu, że w wyborach do Rady Miasta podzielono Kraków na
43 okręgi jednomandatowe. W wyborach samorządowych w roku 2014 roku PiS
zdobył w Krakowie 33.2% głosów i 22 mandaty do Rady Miasta, natomiast PO
zdobyło 32.6% głosów oraz pozostałe 21 mandatów. W tych wyborach Kraków
był podzielony na 492 obwody wyborcze. Po zastosowaniu 350 sklejeń powstał
uproszczony graf składający się ze 142 obwodów, dla którego znaleźliśmy dwa
rozwiązania problemu podziału miasta na 43 okręgi wyborcze, jedno optymalne
dla jednej partii, a drugie dla drugiej – patrz Rys. 3.
Przedstawiony przykład pokazuje skuteczność działania opracowanego algorytmu, niezależnie od tego, na czyją stronę ma przechylać szalę zwycięstwa. Na
szczęście żadna osoba wyznaczająca okręgi wyborcze nie ma dostępu do pełnych
danych dotyczących preferencji wyborców, więc nie będzie w stanie tak skutecznie manipulować wynikami wyborów.

Rys. 3a. Faworyzowane PO (kolor szary) zdobywa 37 na 43 mandaty w Radzie Miasta Krakowa
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Rys. 3b. Faworyzowany PiS (kolor biały) zdobywa 36 na 43 mandaty

3. Wykrywanie gerrymanderingu. W internecie nietrudno jest znaleźć ciekawe
przykłady wykorzystywania gerrymanderingu w licznych krajach całego świata,
włącznie z Wielką Brytania, USA oraz Kanadą. Z drugiej strony wykrywanie
nowych przypadków manipulacji wciąż stanowi wyzwanie dla badaczy. Trudno
jest bowiem ocenić, czy dany podział na okręgi faworyzuje jedną z partii, gdyż
nie mamy powszechnie akceptowanego wzorca neutralności granic okręgów
wyborczych. Niektórzy badacze proponują porównywać wynik wyborów z jednym z istniejących modeli teoretycznych, jak przykładowo prawo sześcienne
szkockiego matematyka MacMahona [7,8], zgodnie z którym w systemie dwupartyjnym stosunek mandatów zwycięzcy i przegranego jest równy sześcianowi
stosunku ich głosów. Słabością takiego podejścia jest brak możliwości rozstrzygnięcia, czy obserwowane odchylenie od oczekiwanej liczby mandatów wynika
ze skrzywienia wyborów, czy tylko z niedoskonałości stosowanego modelu.
Alternatywnym podejściem jest metoda symetrii partyjnej [9], polegająca
na wykorzystaniu danych historycznych do oszacowania zależności liczby mandatów od poparcia dla każdej partii. Jeżeli dla różnych partii zależności te istotnie
się różnią, to znaczy, że jedna z nich jest faworyzowana przez podział na okręgi,
gdyż zdobyłaby więcej głosów przy tym samym poparciu. Inny test zaproponowany w roku 2015 [10] polega na porównaniu dla różnych partii odsetka „głosów
niewykorzystanych”, czyli oddanych na przegranych kandydatów lub głosów na
kandydatów zwycięskich, stanowiących zbędną nadwyżkę.
Odmienna metoda polega na porównywaniu wyników wyborów z rozkładem
uzyskanym metodą Monte Carlo, poprzez wielokrotne symulowanie wyborów
w losowo wygenerowanych okręgach. W tym podejściu pewną trudnością jest
jednak generowanie losowego podziału na okręgi, gdyż nie jest znany algorytm
pozwalający na jednorodne próbkowanie ze zbioru wszystkich możliwych podziałów danego obszaru na okręgi spełniające zadane warunki prawne.
Inny problem w analizie gerrymanderingu wynika z faktu, że jeżeli ustalimy
skrzywienie wyników wyborów, to należy zbadać, czy było ono konsekwencją
manipulacji przedwyborczych, czy też procesów naturalnych, (np. autosegregacji
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wyborców o podobnych poglądach). Takim przykładem mogą być wyniki wyborów prezydenckich w USA: w ostatnich pięciu cyklach wyborczych kandydat
republikański dwukrotnie wygrał wybory uzyskując mniej głosów w skali kraju,
co wskazuje na skrzywienie systemu na niekorzyść demokratów. Trudno jednak
dopatrywać się tu manipulacji, skoro granice stanów, pełniących w wyborach
prezydenckich funkcję okręgów wyborczych, pochodzą z okresu, gdy nikt jeszcze nie mógł myśleć o współczesnych podziałach politycznych.
Do analizy problemu stosować można metody geometryczne, w których analizujemy nie same wyniki wyborów, ale geometrię okręgów wyborczych. Zakładamy, że jeżeli okręgi te mają nieregularne granice, nietypowy kształt, czy też
są niespójne geograficznie, to świadczyć to może o próbie manipulacji. Jednak
trzeba pamiętać, że nietypowy kształt okręgów jest najwyżej poszlaką: całkiem
skutecznego gerrymanderingu można dokonać zachowując względnie regularne
kształty okręgów, zaś na pierwszy rzut oka bardzo nieregularne kształty mogą
być łatwo uzasadnione specyfiką geograficzną, a więc ukształtowaniem terenu,
układem osadnictwa czy kształtem sieci drogowej. Patrząc na kształt okręgu nr
18 przedstawionym na Rys. 4
można jedynie rozważać hipotezę, iż taki optycznie mało naturalny podział gminy miał na celu
skrzywienie wyników wyborów
samorządowych w Grodzisku
Mazowieckim.
Zespół Centrum Badań Ilościowych nad Polityką UJ realizował projekt NCN Badanie
skali gerrymanderingu w polskich wyborach do rad gmin
w 2014 r. Uzyskane przez nas
wnioski można uznać za optymistyczne: nie znaleźliśmy
dowodów ani na powszechne
manipulacje wyborcze, ani na Rys. 4. Okręgi wyborcze w Grodzisku Mazowieckim
szczególnie drastyczne przypad– wybory samorządowe 2014
ki skrzywienia wyborów [11].
4. Jak walczyć z gerrymanderingiem? Odpowiedzią jest przeciwdziałanie manipulacjom na etapie wytyczania okręgów wyborczych, które nie powinno być
dokonywane przez polityków bezpośrednio zainteresowanych wynikiem wyborów. Rozwiązaniem może być powierzenie tej funkcji organom politycznie neutralnym, np. niepartyjnym komisjom, jak to ma miejsce w Wielkiej Brytanii, Kanadzie i Australii. Ponadto można ograniczać dopuszczalne odchylenia wielkości
okręgu od średniej, co istotnie utrudnia manipulacje, lub całkowicie wyelimino-
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wać czynnik ludzki wyznaczając okręgi algorytmicznie. Żadne z tych rozwiązań
nie jest idealnie skuteczne, ale każde z nich zmniejsza ryzyko gerrymanderingu,
utrudniając zadanie stojące przed potencjalnymi manipulatorami.
5. Gerrymandering i systemy proporcjonalne. Każdy system wyborczy, w którym mandatów nie dzieli się w skali kraju czy innych z góry zdefiniowanych
jednostek, jest narażony na ryzyko manipulacji podziałem na okręgi. Klasyczny gerrymandering – manipulacja granicami okręgów wyborczych – najczęściej
występuje jednak w systemach większościowych. W systemach proporcjonalnych pojawia się bowiem dodatkowy stopień swobody, którym można manipulować łatwiej i skuteczniej: zmienna wielkość okręgów wyborczych. Znaczenie
tego czynnika najzgrabniej ujmuje zasada micromega Colomera [12]: „mali lubią
duże, duzi lubią małe”. Małe okręgi wyborcze sprawiają, że małe partie napotykają na naturalny próg wyborczy. Jeśli w okręgu jest do podziału 5 mandatów,
liczba partii, które z tego okręgu mają szansę wejść do parlamentu, nie może być
większa niż 5. Dlatego mniejsze partie są zainteresowane tym, by podział mandatów był dokonywany w jak największych okręgach – najlepiej zaś w skali kraju,
bez jakiegokolwiek podziału na okręgi. Jeśli okręgi są małe i stanowią barierę
dla mniejszych partii, to na placu boju pozostają tylko partie duże, szczególnie
zainteresowane wyznaczeniem jak najmniejszych okręgów.
Korzyści z mniejszych okręgów zyskują na znaczeniu w przypadku stosowania metody Jeffersona-D’Hondta. Probabilistyczny model działania systemu,
wykorzystującego taką metodę, pokazuje, że zyski są udziałem partii większych
od średniej, natomiast ich wielkość zależna jest nie tylko od wielkości partii,
lecz także od liczby okręgów i liczby partii, biorących udział w podziale mandatów [13]. Metoda ta kreuje mechanizm nazwany „progresywną proporcjonal-

Rys. 5. Zmienność wyników wyborów do Sejmu w latach 2011–2019
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nością” [14] – systematyczne przyznawanie nagrody dla większych ugrupowań.
Skalę takiego zjawiska w polskich realiach politycznych pokazuje Rys. 5.
Przedstawiono na nim liczby mandatów, które otrzymałyby polskie partie
w wyborach sejmowych 2011, 2015 oraz 2019 – więcej szczegółów znaleźć
można w pracy [15]. Dla każdego z tych przypadków pokazano, ile mandatów
otrzymałyby poszczególne partie, gdyby dzielić mandaty w skali kraju, czyli
w jednym okręgu, ile w obecnym podziale na 41 okręgów, ile zaś w przypadku
podziału mandatów w 100 okręgach senackich. Ten ostatni wariant był publicznie rozpatrywany przez prominentnych przedstawicieli obozu rządzącego w kadencji 2015–2019. Średnia wielkość okręgu w takim systemie odpowiadałaby
zmianom proponowanym przez ten obóz w wyborach sejmikowych (ostatecznie
porzuconym na etapie prac sejmowych) oraz przegłosowanym zmianom w wyborach europejskich (zawetowanym później przez prezydenta).
Nie trzeba stosować szczególnych narzędzi statystycznych, aby dostrzec,
że liczba okręgów ma zasadniczy wpływ na równowagę sił pomiędzy partiami
w sejmie. W obecnym systemie zwycięskie partie otrzymują 20–30 mandatową nagrodę względem zwykłej proporcjonalności. Na znaczący bonus może też
liczyć druga co do wielkości partia, jednak tylko wtedy, gdy liczba partii nie
jest zbyt mała. Natomiast mniejsze partie zyskują w obecnym systemie znacząco
mniej mandatów, natomiast w przypadku zwiększenia liczby okręgów do 100
mogą liczyć już tylko na ułamek tego, co wynikałoby z ogólnego poparcia. Mogą
też w ogóle zniknąć ze sceny politycznej, jeśli nastąpi na niej większe uporządkowanie. Z drugiej strony widać, że integracja polityczna – zmniejszenie liczby partii – ogranicza korzyści zwycięzcy z mniejszego rozmiaru okręgów wyborczych.
7. Uwagi końcowe. Wyniki wyborów w sposób decydujący zależą od stosowanego systemu wyborczego, ale także od pozornie mniej ważnych szczegółów
technicznych, obejmujących liczbę, wielkość i kształt okręgów wyborczych.
Dysponując możliwością swobodnego ich kształtowania oraz znając dobrze
przestrzenny rozkład elektoratu można istotnie wypaczyć wyniki wyborów.
Dla czytelników brzydzących się manipulacjami wszelakiego rodzaju mamy
też lepszą wiadomość: gerrymandering, czyli wyrafinowana konstrukcja okręgów wyborczych mająca zapewnić zysk dla jednej z partii, może okazać się bronią obosieczną. Jeśli wyborcy nie zagłosują zgodnie z oczekiwaniami sterującego
kształtem okręgów, to liczba mandatów dla faworyzowanej partii zamiast wzrosnąć, może się zmniejszyć.
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Abstrakt
W ciągu ostatnich dwudziestu pięciu lat Wydział Fizyki Davidson College opracował krótkie programy komputerowe o nazwie Physlety. Programy te zostały wykorzystane do tworzenia i implementacji interaktywnych komputerowych
materiałów programowych do nauczania wstępnych i zaawansowanych kursów
fizyki. Niedawno jeden z nas (WC) otrzymał grant Fulbrighta na zbadanie, czy
możliwe jest dostosowanie i wdrożenie do polskich szkół tych interaktywnych
i angażujących materiałów stworzonych w Stanach Zjednoczonych. W ramach
tego badania przeprowadziliśmy warsztaty dla polskich nauczycieli i uczniów
oraz obserwowaliśmy ich interakcje z internetowym podręcznikiem Physlet
Physcis. Kilku nauczycieli i uczniów miało niewielkie trudności z występującym
w materiałach językiem angielskim. Zgrubne tłumaczenie zapewnione przez
dodatek do przeglądarki Tłumacz Google (Google Translate) pozwoliło jednak
z powodzeniem wykonać ćwiczenia także tym użytkownikom. W niniejszym artykule opisano zasoby Physlet Physics i sposoby ich wykorzystania (z niewielkimi modyfikacjami) w polskich szkołach.
Physlety w fizyce
Physlety zostały pierwotnie opracowane jako programy Java i osadzone na stronach HTML jako aplety Java. Aplety te symulowały zagadnienia z różnych działów fizyki, takich jak mechanika klasyczna, diagramy optyczne lub funkcje fal
kwantowych. JavaScript na stronie internetowej został wykorzystany do skryptu
każdego Physleta, aby pokazać konkretną koncepcję wraz z towarzyszącą mu
narracją HTML, które stały się podstawą każdego ćwiczenia z fizyki. Ta elastyczność zaowocowała powszechnym przyjęciem Physletów i doprowadziła do
stworzenia wstępnego programu nauczania fizyki w wielu językach (niemieckim,
hiszpańskim, słoweńskim, hebrajskim i chińskim) na podstawie książki Physlet
Physics. Jak zauważył Joe Redish w przedmowie do pierwszej książki o Physletach: „[Physlety]… pozwalają ci zintegrować komputer z klasą w sposób łatwy
i wydajny, zarówno dla Ciebie, jak i twoich uczniów. Co więcej, jest to narzędzie,
które może nam pomóc w budowie społeczności dydaktyków fizyki korzystających z narzędzi komputerowych i współpracujących ze sobą w celu poprawy
nauczania fizyki na całym świecie [1]”. Redish stwierdził również, że środowisko
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Physlet Physics było autentyczne – dotyczyło bowiem prawdziwych problemów
edukacyjnych – i przystosowywalne – ponieważ okazało się łatwe w użyciu dla
nauczycieli i uczniów, można je było również modyfikować, aby pasowało do
różnych zagadnień.
Niestety, wszystkie główne przeglądarki usunęły obsługę wtyczki, która
włączała aplety Java na stronach HTML, powodując w ten sposób uszkodzenie
wszystkich stron internetowych korzystających z naszych oryginalnych Physletów. Usunięcie obsługi apletów stanowi poważną przeszkodę dla edukacji fizycznej, ponieważ na całym świecie stosuje się tysiące stron HTML opartych na apletach, w tym symulacje zespołu PhET [2] i Paula Falstada [3]. Na szczęście grupa
badawcza z college’u w St. Olaf stworzyła narzędzie do automatycznej konwersji
kodu Java na JavaScript i wykorzystaliśmy ten proces konwersji do opracowania
trzeciej edycji Physlet Physics i Physlet Quantum Physics [4]. Te książki online
do nauczania i uczenia się fizyki są dostępne bezpłatnie w kolekcji fizyki Open
Source w bibliotece cyfrowej AAPT-ComPADRE [5]. W niniejszym artykule
opisano, w jaki sposób wykorzystano materiał Physlet Physics podczas warsztatów dla polskich nauczycieli. Wszystkie odniesienia do Ilustracji, Eksploracji
i Problemów w tym dokumencie dotyczą odpowiednich materiałów zamieszczonych na angielskiej stronie internetowej Physlet Physics: https://www.compadre.
org/physlets/. Ponieważ polscy uczniowie rozpoczynają naukę j. angielskiego już
w szkole podstawowej i kontynuują ją w szkole średniej, a j. angielski jest wymagany także na uniwersytecie, nie było konieczne tłumaczenie materiałów Physlet Physics na język polski, chociaż automatyczny Tłumacz Google wbudowany
w przeglądarkę Chrome może być pomocny, gdyż działa stosunkowo dobrze, jak
pokazano na rys. 1.

Rys. 1. Strony HTML w trzecim wydaniu online angielskiej wersji Physlet Physics można
z grubsza przetłumaczyć na język polski za pomocą Tłumacza Google, wbudowanego
w przeglądarkę Chrome
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Physlet Physics to zbiór gotowych do uruchomienia interaktywnych materiałów w postaci symulacji zaprojektowanych z myślą o nauczaniu fizyki. Naszym
celem było zapewnienie zasobu, który wykorzystuje technologię w sposób poprawiający uczenie się i interaktywne zaangażowanie uczniów. Jest on wystarczająco elastyczny, aby można go było dostosować do różnych strategii pedagogicznych i lokalnych warunków. Chociaż technologia stosowana do przygotowania
materiałów programowych opartych na Physletach zmieniła się z komercyjnie
drukowanej książki z dołączoną płytą CD na swobodnie dostępny podręcznik
online, podejście pedagogiczne pozostało takie samo: krótkie, modyfikowalne,
oparte na pojedynczych koncepcjach interaktywne symulacje z osadzonym materiałem programowym, który pomaga nauczycielom uczyć, a uczniowi uczyć się
określonych pojęć z zakresu fizyki.
Każdy rozdział Physlet Physics zawiera trzy zupełnie różne rodzaje ćwiczeń:
Ilustracje, Eksploracje i Problemy.
• Ilustracje mają na celu zademonstrowanie koncepcji fizycznych. Uczniowie
wchodzą w interakcje z Physletem, a odpowiedzi na pytania są podane lub można
je łatwo ustalić na podstawie pracy z programem. Wiele Ilustracji podaje przykłady zastosowań fizyki. Inne mają zaś na celu wprowadzenie i zobrazowanie konkretnej koncepcji lub narzędzia analitycznego. Typowe zastosowania Ilustracji
obejmują zadania związane z samodzielnym „czytaniem” materiału przed jego
wprowadzeniem podczas zajęć. Rozważmy na przykład Ilustrację 13.2 z rozdziału dotyczącego statyki (rys. 2). Tekst tej Ilustracji zachęca uczniów do obserwacji
środka masy podczas ruchu bloku. Wyjaśnia również sposób obliczania środka
masy i omawia różnicę między środkiem masy a środkiem ciężkości.

Rys. 2. Demonstracja położenia środka masy między dwoma blokami o różnej masie z Ilustracji
13.2. Położenie środka masy zmienia się w miarę przesuwania bloku

• Tymczasem Eksploracje mają bardziej charakter samouczka. Dostarczają wskazówek lub sugerują uczniom strategie rozwiązywania problemów w ramach krótkich zadań lub zrozumienia pojęć. Niektóre Eksploracje zachęcają uczniów do
wysunięcia hipotezy, a następnie sprawdzenia swoich przewidywań, wyjaśniając
wszelkie różnice między przewidywaniami a obserwacjami. Inne Eksploracje zachęcają uczniów do zmiany parametrów i obserwowania efektu, tym samym inspirując uczniów do samodzielnego wyprowadzenia pewnych zależności fizycznych (równań). Typowymi zastosowaniami Eksploracji byłyby zadania domowe,
rozwiązywanie zadań w grupach lub zadania przedlaboratoryjne.
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Eksploracja 13.1, pokazana na rys. 3, zachęca uczniów do zastosowania tego,
czego dowiedzieli się o środku masy na Ilustracji 13.2 w celu zrównoważenia
zestawu wiszących bloków. W pierwszej części (rys. 3.a) uczniowie muszą użyć
położenia środka masy (musi się on znajdować gdzieś poniżej ciągu nośnego),
aby określić masę nieznanego bloku (zielony blok). Uczniowie będą kolejno wykorzystywać warunki równowagi statycznej do określania mas bloków pomarańczowych i czerwonych (ryc. 3.b). Podczas pracy nad tym zagadnieniem mogą
zweryfikować swoje obliczenia, ponieważ położenie środka masy musi pozostać
pod zamocowaniem układu do sufitu.

Rys. 3. Zastosowanie koncepcji środka masy do zrozumienia, w jaki sposób zrównoważyć zestaw
bloków w Eksploracji 13.1

• Problemy to rodzaj ćwiczeń, które można zadać jako pracę domową. Wymagają od uczniów wykazania się zrozumieniem, ale – w odróżnieniu od tego, co
podawane jest w Eksploracjach – przy wykorzystaniu bardzo ograniczonej liczby
wskazówek. Problemy przygotowano na wielu różnych poziomach edukacyjnych
(od fizyki w szkole średniej do fizyki uniwersyteckiej opartej na rachunku różniczkowym). W niektórych Problemach zadawane są pytania koncepcyjne, podczas
gdy inne wymagają szczegółowych obliczeń. Typowe zastosowania Problemów to
zadania domowe, pytania koncepcyjne zadawane w klasie i sesje rozwiązywania
zadań w grupach. Z tego samego rozdziału, co w przykładach powyżej, pochodzi
Problem 13.12 przedstawiony na rys. 4. Tutaj, w celu rozwiązania zadania, uczniowie mogą wykorzystać to, czego nauczyli się wcześniej, widząc, jak zmienia się
położenie środka masy w miarę przemieszczania się kulki na Ilustracji 13.2 i wykonując Eksplorację 13.1, która wymusza obliczanie położenia środka masy.

Rys. 4. Cztery kule z Problemu 13.12. Masa niebieskiej kuli jest równa połowie masy czerwonej,
a fioletowa kula ma masę dwukrotnie większą niż czerwona. Gdzie należy umieścić fioletową
kulę, aby środek ciężkości znajdował się w miejscu czarnej kropki
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Adaptacja i implementacja materiałów opartych na Physletach zależy oczywiście od lokalnego środowiska, a nauczyciele mogą wahać się, czy używać ich
w klasach, w których nie ma komputera dla każdego ucznia. Należy jednak zauważyć, że ćwiczenia z Physlet Physics są zaprojektowane tak, aby były wystarczająco elastyczne w zastosowaniu – od lekcji z jednym komputerem dostępnym
dla całej klasy, do klas, w których każdy uczeń ma dostęp do komputera w trakcie
całej lekcji.
W klasie z jednym komputerem (i jego zawartością wyświetlaną za pomocą projektora) nauczyciel może uruchomić symulację z nakreśleniem warunków początkowych, które jedynie zarysują problem. Następnie nauczyciel może
współpracować z klasą w celu jego rozwiązania, testując sugestie i rozwiązania
uczniów. Przy kilku komputerach w klasie nauczyciel może przedstawić zagadnienie uczniom, a następnie poprosić ich o przejście do komputerów w celu przetestowania go, gdy uznają, że mają już właściwe rozwiązanie. W środowisku
bogatym w narzędzia komputerowe uczniowie mogą wypróbować różne warunki początkowe (traktując symulację jako grę), choć jest mało prawdopodobne,
aby w pełni rozwinęli swoje kompetencje w zakresie danego tematu, gdyż takie
podejście jest najmniej efektywne. We wszystkich przypadkach ten sam problem można zastosować w klasach z bardzo różnymi zasobami komputerowymi,
w tym z osobistymi zasobami uczniów w postaci ich własnych urządzeń mobilnych (w tym smartfonów).
Dydaktyka
Podczas opracowywania Ilustracji, Eksploracji i Problemów w Physletach, były
one jednocześnie wykorzystywane i testowane w naszych klasach w Davidson
College i Eckerd College. Obejrzeliśmy niezliczone rozwiązania studentów,
rozmawialiśmy z nimi nieformalnie podczas konsultacji, starannie czytaliśmy
komentarze na temat ocen semestralnych i ankiet, a nawet przeprowadzaliśmy
z nimi wywiady dotyczące rozwiązywania problemów. Ostatecznie stało się jasne, że materiały oparte na bazie Physlet Physics, z samej swojej natury, oferują
wiele więcej funkcjonalności w porównaniu z tradycyjnymi odpowiednikami zadań na papierze. W tej sekcji omawiamy najważniejsze cechy Physletów, które
naszym zdaniem czynią je cennym elementem każdego kursu fizyki.
Physlety są proste i koncentrują się na jednej koncepcji
W Physletach uzględniono jedynie ważne aspekty sytuacji fizycznej. Nie ma
rozpraszającej grafiki, animacji ani dźwięków. Dzięki temu uczniowie mogą zająć się fizyką bez rozpraszania się niepotrzebnymi lub zbyt krzykliwymi dodatkami. W Problemie 33.1 uczniowie są proszeni o znalezienie ogniskowej lustra.
Mogą oni przeciągać źródło i mierzyć lokalizację we współrzędnych (x,y), poruszając myszą, jak pokazano na rys. 5. Należy zauważyć, że istnieje wiele (także
intuicyjnych) sposobów odpowiedzi na postawione pytanie, które nie wykorzystują bezpośrednio równania soczewki.
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Rys. 5. Schemat biegu promienia ze źródłem punktowym i lustrem pokazano w Problemie 33.1

Materiały oparte na Physletach pomagają uczniom
wizualizować abstrakcyjne pojęcia
Oprócz zapewnienia wielu sposobów wizualizacji, takich jak wykresy, tabele i diagramy, studenci za szczególnie przydatną uważają ilustrację niektórych
konkretnych pojęć. Eksploracja 20.4, pokazana na rys. 6, oblicza ewolucję 15
jednoatomowych i 15 dwuatomowych cząstek gazu doskonałego w czasie. Wykres i tabela pokazują energię kinetyczną ruchu postępowego dla obu rodzajów
cząstek i energię rotacji dla cząstek dwuatomowych. Studenci proszeni są o zmianę liczby cząstek i zaobserwowanie, czy średnia energia kinetyczna ruchu postępowego na cząsteczkę jest taka sama zarówno dla cząstek jednoatomowych,
jak i dwuatomowych, tym samym dowiadują się o ekwipartycji energii między
stopniami swobody, której rezultatem są różne wartości ciepła właściwego dla
gazów jedno- i dwuatomowych.

Rys. 6. Mieszanina cząstek jednoatomowych i dwuatomowych przedstawiona w eksploracji 20.4,
aby zilustrować zagadnienie ekwipartycji energii
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Ćwiczenia oparte na Physletach są interaktywne
Warto, by czasem studenci przewidzieli wynik doświadczenia jeszcze przed
zaobserwowaniem konkretnej sytuacji. Jeśli ich przewidywania są niepoprawne,
mogą zastanowić się nad ich rozbieżnością z wynikiem prawidłowym. Ten model uczenia się jest szczególnie korzystny dla studentów, ponieważ zmusza ich
do konfrontacji ze swoimi błędnie zakorzenionymi pojęciami (misconceptions),
a nie tylko do „wtłaczania” wiedzy bez jej integrowania z tym, co już wiedzą
i myślą, że rozumieją. Zasadniczo, jeśli uczniowie nie są zmuszeni do takiej bezpośredniej konfrontacji, często tego nie robią. W Physlet Physics, szczególnie
w Eksploracjach, często prosimy uczniów o postawienie hipotezy, a następnie interakcję z Physletem w celu jej weryfikacji. Rozważmy na przykład Eksplorację
23.2, pokazaną na rys. 7. W tej Eksploracji student obserwuje sytuację związaną
z polem elektrycznym pochodzącym od dwóch ładunków i jest proszony o przewidzenie ścieżki, którą podąży dodatni ładunek próbny, jeśli zostanie uwolniony.
Wielu studentów uważa, że ładunek podąży dokładnie za liniami pola elektrycznego. Po postawieniu hipotezy mogą przeprowadzić symulację i sprawdzić, czy
ścieżka jest identyczna z ich przewidywaniami.

Rys. 7. Uczniowie badają trajektorię ładunku testowego w polu elektrycznym w Eksploracji 23.2

Materiały oparte na Physletach zniechęcają nowicjuszy do rozwiązywania
problemów
Uczniowie na poziomie początkowym często stosują podejście typu plug-nchug w rozwiązywaniu problemów, gdy przedstawiają typowe zagadnienie z podręcznika. Uczeń najprawdopodobniej rozpocznie od zidentyfikowania znanych
i szukanych zmiennych, a następnie rozpatrzy listę równań, szukając takiego,
która zawiera symbole odpowiadające zidentyfikowanym zmiennym. Po znale-
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zieniu równania uczeń zwykle wstawia znane elementy, rozwiązuje równanie ze
względu na poszukiwaną zmienną i przechodzi do następnego zadania. W takim
procesie rozwiązywania zadań brakuje najważniejszych elementów: zdefiniowania problemu poprzez zidentyfikowanie odpowiednich pojęć i zasad, powiązania
pojęć z matematyką oraz oceny zasadności ostatecznej odpowiedzi.
W Problemie 23.6, pokazanym na rys. 8, uczeń obserwuje elektron przechodzący przez obszar stałego pola elektrycznego i jest proszony o znalezienie wielkości i kierunku pola. Żadne liczby ani zmienne nie są podane wprost. W tradycyjnym podręczniku studentowi powiedziano by, że elektron potrzebuje 1,65
µs, aby przejść przez pole i że jest on odchylony o 14 cm. Problem oparty na
Physletach wymaga, aby uczniowie dokonali pewnej konceptualizacji przed rozpoczęciem manipulacji algebraicznej. Uczniowie muszą określić, co jest ważne
(czas lotu lub trajektoria) i jak można uzyskać niezbędne informacje z samej
symulacji. Dopiero wtedy mogą przystąpić do rozwiązania zadania.

Rys. 8. Trajektoria elektronu przechodzącego przez pole elektryczne pokazana w Problemie 23.6

Materiały oparte na Physletach mogą pomóc w ocenie zrozumienia tematu
przez uczniów
Zwykle nauczyciele dają uczniom zadanie do wykonania, uważając, że jest
ono cenne dla ich edukacji. Najczęściej dzieje się tak w przypadku pytań i Problemów zadawanych w ramach pracy domowej. W innych okolicznościach – takich jak egzaminy – naszym celem jest ocena, jak dobrze nasi uczniowie opanowali dany temat. M. Dancy znalazł dowody na to, że pytania oparte na Physlet
Physics mogą przewyższać efektywnością tradycyjne pytania na papierze, gdy
celem jest sprawdzenie doglębnego zrozumienia zagadnienia [6].
Zadanie rankingowe [7] to ćwiczenie, które daje uczniom zestaw różnych
sytuacji i wymaga od nich uszeregowania ich na podstawie jakiejś zmiennej.
Autorzy książki Zadanie rankingowe podają trzy powody, dla których warto
skorzystać z tego rodzaju ćwiczeń: odkrywają one intuicyjne myślenie uczniów,
a nie zapamiętaną odpowiedź, dają możliwość formułowania pytań w sposób
nowatorski dla prawie wszystkich uczniów i mogą pomóc uczniom w rozwinięciu uzasadnionego zrozumienia pojęć fizycznych. Na przykład: w Problemie 3.3
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przedstawionym na rys. 9, studenci muszą uszeregować różne wielkości kinamatyczne od najmniejszych do największych, zanim zostaną poproszeni o obliczenie wartości liczbowych.

Rys. 9. Uczniowie porównują i uszeregowują przemieszczenie, prędkość końcową
i przyspieszenie w zestawie sześciu animacji w Problemie 3.3

Physlety mogą modelować sytuacje niefizyczne
Ponieważ symulacje nie muszą być ograniczone do poprawnej fizyki, niektóre
ćwiczenia zawarte w Physlet Physics wymagają od uczniów wychwycenia animacji niefizycznych i wyjaśnienia, co jest z nimi nie tak. Zmusza to uczniów do
uświadomienia sobie, że Physlety są po prostu symulacją, a nie „prawdziwym
światem”, fizyka wymaga zaś opisu prawdziwych obserwacji. Zapewnia to również inny sposób sprawdzania zrozumienia pojęć. Aby rozwiązać takie problemy,
uczniowie muszą umieć opisać, co powinno się wydarzyć, nie tylko matematycznie (jak jest to wymagane w przypadku większości tradycyjnych problemów), ale
również w kategoriach dynamicznej symulacji. Problem 8.6, pokazany na rys.
10, wymaga od uczniów zbadania czterech zderzeń i ustalenia, które z nich są
zgodne z prawami fizyki klasycznej.

Rys. 10. Wózki, które mają się zderzyć w Problemie 8.6. Prędkość chwilowa jest pokazana
w tabeli, aby ułatwić obliczenie pędu i energii
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Zastosowanie Physletów w klasie
Materiał w Physlet Physics został zaprojektowany do wykorzystania w ramach
różnych stylów nauczania i na wielu poziomach fizyki. Zdajemy sobie sprawę, że
styl i preferencje poszczególnych nauczycieli, a także bardzo zróżnicowane grupy
studentów wymagają różnych metod nauczania. Wierzymy, że materiał w Physlet
Physics uzupełni niemal każdy styl nauczania fizyki. Jeśli nauczyciel woli tradycyjne podejście oparte na wykładzie, przekona się, że Ilustracje wnoszą do prezentacji dynamiczny element wizualny. Jeśli nauczanie prowadzone jest w bardziej
interaktywnej klasie, można się przekonać, że wiele Eksploracji i Problemów rodzi
trudności koncepcyjne, które doprowadzą do interesujących dyskusji w grupach.
Wiele zadań opartych na Physlet Physics stanowi również doskonałe zagadnienia
do wykorzystania w metodzie nauczania w czasie rzeczywistym (Just-in-Time teaching) [8] lub instrukcji rówieśniczej (Peer Instruction) [9].
Metody nauczania
AAPT-ComPADRE zawiera kolekcje dla studentów, nauczycieli szkół średnich, wykładowców szkół wyższych i uniwersytetów oraz naukowców zajmujących się edukacją [10]. Jedną z najważniejszych z nich jest biblioteka cyfrowa
PhysPort pod redakcją Sama McKagana, w której nauczyciele mogą znaleźć zasoby dydaktyczne oparte na badaniach w zakresie edukacji fizycznej (Physics
Education Research), prowadzonych w celu wsparcia nauczania tego przedmiotu
[11]. Niektóre zasoby dostępne dla nauczycieli na tej stronie (po zapisaniu się
i zweryfikowaniu nauczyciela) to: testy diagnostyczne, takie jak test dotyczący
koncepcji sił oraz podręczniki z rozwiązaniami, takie jak Physlet Physics i Physlet Quantum Physics.
W sekcji Metody nauczania w PhysPort wymieniono 57 metod nauczania
zweryfikowanych w sposób badawczy. W ramach wielu z nich można używać
Physletów. Poniżej opisujemy, w jaki sposób wykorzystano Physlety do zilustrowania trzech metod dydaktycznych podczas seminarium z polskimi studentami.
Metoda Just-in-Time teaching
Nauczanie Just-in-Time (JiTT) jest przykładem łączenia nauczania z technologią. Physlety przydają się w tej metodzie do tego stopnia, że niektórzy użytkownicy stosowali terminy JiTT oraz Physlets zamiennie. JiTT to podejście stosowane w celu przygotowania i motywowania uczniów do nauki podczas zajęć,
w którym uczniowie odpowiadają na pytania przed zajęciami i przekazują odpowiedzi za pomocą wiadomości e-mail lub formularza HTML. Następnie nauczyciel odczytuje odpowiedzi przed lekcją, dzięki czemu jest w stanie dostosować
do nich dyskusję w klasie. Możemy tu jedynie przedstawić krótkie wprowadzenie, aby uzyskać więcej informacji na temat implementacji, a także zapoznać się
z kolekcją sprawdzonych w klasie pytań JiTT, należy zapoznać się z książką JiTT
dostępną bezpłatnie w kolekcji PhysPort.
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Czerwony blok jest przesuwany i porusza się jak pokazano na animacji.
Ponadto zielony blok znajduje się na czerwonym bloku i również się porusza.
Który zestaw diagramów sił działających na ciała jest poprawny? Podaj przyczyny, dla których pozostałe trzy zestawy diagramów są nieprawidłowe.
Rys. 11. Identyfikacja prawidłowych diagramów sił działających na dwa ciała
w Problemie 4.1

Odkryliśmy, że Physlety idealnie pasują do podejścia JiTT. Jak omówiono
w rozdziale I.2 Przewodnika Physlet Physics dla Nauczyciela (Physlet Physics
Instructor Guide) na platformie PhysPort, materiały oparte na Physletach są
doskonałe do zachęcania uczniów do myślenia koncepcyjnego, nawet gdy rozwiązują oni problemy rachunkowe. Ponadto, ze względu na swój interaktywny
charakter, materiały te otwierają ścieżki myślenia i dyskusji, które nie są typowe
dla pytań statycznych. Rozważmy na przykład problem 4.1 przedstawiony na
rys. 11. W zadaniu tym uczniowie są proszeni o określenie prawidłowego schematu sił działających na dwa bloki. W celu ustalenia, że poprawny jest schemat
nr 2, uczniowie muszą zdać sobie sprawę, że nie ma przyspieszenia. Odpowiedzi
trzech studentów, rozwiązujących to zagadnienie w metodzie JiTT, podano poniżej.
Student 1: Wydaje mi się, że diagram nr 1 wolnego ciała jest prawidłowy.
Diagram 2 nie pokazuje sił poziomych działających na mniejszy blok; diagram 3
pokazuje, że siła wypadkowa będzie skierowana w prawo, co oznacza, że obiekty
będą przyspieszały w prawo, ale obiekty poruszają się ze stałą prędkością, więc
nie ma przyspieszenia, nie ma siły wypadkowej w prawo; diagram 4 ponownie
nie pokazuje sił poziomych na mniejszym bloku, a siła ciężkości prezentowana
dla tak dużego bloku jest za mała.
Student 2: Schemat swobodnego ciała 2 jest poprawny. 1 jest niepoprawny,
ponieważ siła normalna jest mniejsza niż kombinacja sił grawitacji dla czerwonych i zielonych pudełek, oraz ponieważ do zielonego pudełka przyczepiony jest
zarówno wektor tarcia, jak i wektor przeciwny, co jest nieprawidłowe. Diagram 3
jest błędny z tych samych powodów co diagram 1, a także wektor siły pchający
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czerwone pudełko jest większy niż wektor tarcia. Gdyby to była prawda, pudełka
przyspieszałyby. Diagram 4 jest błędny, ponieważ wektor grawitacji dla zielonego pudełka po lewej stronie nie jest taki sam jak wektor grawitacji dla zielonego
pudełka po prawej stronie.
Student 3: Diagram sił ciała nr 3 jest prawidłowy. Diagram 1 jest niepoprawny, ponieważ siła przyłożona przez dłoń ma taką samą wielkość jak siła tarcia
i gdyby tak było, obiekt nie poruszałby się. Diagram 2 jest niepoprawny z tego
samego powodu co diagram 1, a także w diagramie 2 mały blok nie wykazuje
siły przyłożonej do małego obiektu w kierunku poziomym, a oba obiekty mają te
same poziome elementy sił. Wreszcie nr 4 jest niepoprawny z tej samej przyczyny, co nr 1, a także składowe pionowe siły nie znoszą się nawzajem, a powinny,
ponieważ obiekt nie porusza się w kierunku pionowym.
Odpowiedzi studentów są bardzo zróżnicowane i dają nauczycielowi punkt
wyjścia do dyskusji w klasie. Należy również zauważyć, że taka wersja pytania wymaga, aby uczniowie sami zdali sobie sprawę, że przyspieszenie odgrywa
ważną rolę. Gdyby uczniowie po prostu otrzymali cztery zestawy diagramów
ciał i powiedzieli, że prędkość pozostaje stała, szybko zorientowaliby się, jaka
jest prawidłowa odpowiedź. Chociaż wielu nadal wykazywałoby model myślenia „ruch wymaga siły”, uwypuklenie stałej prędkości w pytaniu skupiłoby ich
uwagę i skierowało na prawidłowe tory. Physlet pozwala nam zadawać pytania
uczniom bez udzielania odpowiedzi, do których inaczej by nie doszli.
Instrukcja rówieśnicza (Peer Instruction)
Instrukcja rówieśnicza E. Mazura to podejście stosowane w celu wprowadzenia elementu interaktywnego do tradycyjnych wykładów. W metodzie tej
w trakcie wykładu stawiane są studentom pytania koncepcyjne. Uczniowie proszeni są o krótkie zastanowienie się nad pytaniem, a następnie (na etapie sondującym) o obowiązkowe udzielenie odpowiedzi, najczęściej za pomocą narzędzi
do automatycznego zbierania odpowiedzi, np. klikerów, po czym zwracają się do
koleżanek i kolegów siedzących obok, aby omówić swoje odpowiedzi. Wykładowca może ponownie postawić uczniom to samo pytanie, a potem przeprowadzić dyskusję na temat udzielonych odpowiedzi. Uważamy, że pytania oparte na
Physletach świetnie się do tego nadają, ponieważ dotyczą prostych zagadnień,
związanych z trudnościami konceptualnymi. Są również przydatne, dlatego że
mogą szybko pomóc uczniom zrozumieć zadane pytanie.
Jednym z kluczowych aspektów Instrukcji rówieśniczej jest, aby wszyscy
uczniowie zrozumieli pytanie, tak by ich dyskusja mogła skupić się na treściach
fizycznych (i nie było wątpliwości na temat znaczenia pytań) oraz aby animacja
w sposób wyraźny pokazywała zjawisko lub sytuację fizyczną. Ponadto odkryliśmy, że pytanie zadaje się po prostu szybciej, gdy używamy animacji, niż wtedy, gdy studenci muszą przeczytać analogiczny test. Zilustrowano to na rys. 12,
gdzie Problem 14.10 porównano z analogicznym zadaniem z testu koncepcyjnego z podręcznika E. Mazura. Korzystając z Physletów, uczniowie mogą szyb-
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ko zidentyfikować, które animacje (A-C) zgadzają się z ich przewidywaniami,
a w następującej później dyskusji, mogą skupić się na argumentach, na podstawie
których wybrali daną animację.

Rys. 12. Porównanie Problemu 14.10 z podobnym testem koncepcyjnym Instrukcji rówieśniczych

Interaktywne pokazy podczas wykładów (Interactive Lecture Demonstrations)
Physlety można również wykorzystać jako uzupełnienie interaktywnych demonstracji wykładowych (Interactive Lecture Demontrations, ILD) lub laboratoriów w celu wyjaśnienia obserwacji. Eksploracja 35.1 z książki Physlet Physics,
pokazana na rys. 13, może być na przykład użyta w połączeniu z demonstracją,
w której prosimy studentów o postawienie hipotezy na temat tego, co stanie się
z rzeczywistym obrazem utworzonym przez zbieżną soczewkę w sytuacji, gdy
połowa soczewki zostanie zasłonięta [12] . Uczniowie, zachęceni do postawienia,
a następnie przedyskutowania hipotez, wykonują następnie animację i analizują obserwacje. Badani przez nas uczniowie uważają to ćwiczenie za przydatne
w zrozumieniu demonstracji. Widząc w animacji, że wiele promieni odwzorowuje dany punkt obiektu na obraz tego obiektu, nie są już zaskoczeni tym, że
soczewka w połowie zasłonięta nadal pozwala na otrzymanie pełnego obrazu.

Rys. 13. Tworzenie obrazu z częściowo zablokowaną soczewką w Eksploracji 35.1
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W Davidson College uczniowie modelują konfigurację eksperymentalną przy
użyciu Physlet Bench podczas pracy w laboratorium z prawdziwą ławą optyczną.
W innych laboratoriach studenci badają symulację Physleta, która naśladuje eksperyment, jeszcze zanim sami znajdą się w laboratorium. To hybrydowe podejście pokazuje, że metody nauczania, takie jak ILD, PI oraz JiTT, mogą nakładać
się na siebie i uzupełniać w przypadku interaktywnego nauczania.
Warsztaty dla polskich nauczycieli
W kwietniu 2019 r. dziewięciu polskich nauczycieli uczestniczyło w sponsorowanych przez Fulbright warsztatach Fizyki Open Source na Uniwersytecie Jagiellońskim. Warsztaty te, prowadzone w języku angielskim przez dwoje z nas
(WC i DS), wprowadziły uczestników w interaktywne techniki nauczania oparte
na komputerach przy użyciu zarówno Physletów, jak i narzędzia do analizy i modelowania wideo, Tracker [13]. Uczestnicy warsztatów zostali zapoznani z ideą
metody dydaktycznej opartej na Physlet Physics, a następnie pracowali z Ilustracjami, Eksploracjami i Problemami (drugi artykuł opisujący nasze warsztaty
Tracker jest w przygotowaniu).
Czterech uczestników warsztatów było nauczycielami fizyki w szkole średniej (16–19 lat), a pięciu w szkole podstawowej lub gimnazjum (13–16 lat).
Większość uczestników była zatrudniona w małych miasteczkach i na wsi, a tylko jeden pochodził z Krakowa. Większość uczestników miała ponad 25 lat doświadczenia w nauczaniu, a tylko jeden był nauczycielem krócej niż 5 lat. Wszyscy uczestnicy ocenili później warsztaty w anonimowej ankiecie.
Tylko jeden nauczyciel nie zgodził się ze stwierdzeniem, że narzędzia informacyjne, komunikacyjne i technologiczne (ICT) są ważnymi zasobami dla
nauczycieli. Uczestnicy stwierdzili, że przed warsztatami znali niektóre zasoby
ICT, ale tylko czworo z nich było w stanie wymienić konkretne narzędzia, np.
e-podręczniki, filmy edukacyjne (głównie z internetu) i platformy umożliwiające
projektowanie quizów. Chociaż tylko część uczestników była w stanie wymienić
użyteczne narzędzia, większość twierdziła, że korzystała z zasobów ICT przed
uczestnictwem w warsztatach i zgodziła się, że zasoby ICT mogą motywować
uczniów i poprawiać wyniki uczenia się.
Większość nauczycieli przyznała, że nigdy wcześniej nie słyszała o Physletach i tylko dwoje z nich wspomniało o stosowaniu symulacji w swojej praktyce
nauczycielskiej. Uczestnicy stwierdzili, że część I warsztatów, związana z Physletami, była bardzo praktyczna i stymulująca oraz docenili szerokie spektrum
tematów i dostępnych materiałów dydaktycznych opartych na Physlet Physics.
Przyznali, że ważna była dla nich łatwość użycia i możliwość dostępu do materiałów opartych na Physletach również na smartfonach.
Nasze warsztaty dały nauczycielom tylko krótkie wprowadzenie do Physletów ze wskazaniem zastosowania ich do wdrożenia interaktywnych, angażujących metod nauczania. Niemniej jednak uczestnicy przyznali, że przedstawione
pomysły im się podobały, a wielu chętnie włączyłoby Physlety do swoich wła-
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snych lekcji. Zauważyliśmy, że niektórzy nauczyciele nie mieli doświadczenia
z komputerami i zmagali się z trudnościami pobocznymi, takimi jak pobieranie
plików, znajdowanie odpowiednich folderów itp., podczas gdy inni nie mieli takich trudności i szybko zrozumieli dydaktyczne zalety technologii, ciesząc się
z pracy z Physletami. Obserwacje te potwierdziły ogromne rozbieżności w umiejętnościach nauczycieli fizyki w Polsce i uświadomiły nam, że przeszkody w korzystaniu z zasobów ICT w nauczaniu fizyki mogą wynikać po prostu z braku
podstaw ICT (bariery na poziomie nauczycieli), które należy wziąć pod uwagę
przy planowaniu kolejnych warsztatów [14].
Wnioski
Jak wykazał Hake, techniki interaktywne wspomagają pogłębione zrozumienie
zjawisk fizycznych przez studentów [15]. Do tej pory opracowano szereg skutecznych technik, w tym wykorzystanie narzędzi ICT w edukacji [15], aby wprowadzić element interaktywności do lekcji fizyki. Chociaż same symulacje nie
mogą zastąpić skutecznego nauczania interaktywnego, dobrze nadają się przy
stosowaniu większości interaktywnych metod nauczania [17, 18, 19].
Polskie programy nauczania zachęcają do korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w klasie i do rozwijania umiejętności ICT nie tylko na
zajęciach z informatyki. Argumentuje się [20], że ICT odgrywają ważną rolę w rozwoju większości kluczowych kompetencji wskazanych ostatnio przez UE [21].
Niemniej jednak praktyka w klasie w zakresie ICT rzadko jest w stanie odzwierciedlić założenia zawarte w oficjalnych dokumentach, jeśli nie jest ona poparta odpowiednim i powtarzającym się szkoleniem nauczycieli już pracujących w zawodzie,
ponieważ większość z nich nigdy nie przeszła szkolenia informatycznego podczas
kształcenia do zawodu nauczyciela. Rozwój umiejętności ICT nauczycieli powinien być wspomagany poprzez organizację szkoleń i seminariów, w szczególności
przez jednostki akademickie, które opracowują materiały i strategie dydaktyczne
i mogą przekazywać nauczycielom know-how metodologii badawczych, w tym
najnowszych strategii włączających ICT do dydaktyki fizyki.
Jednym ze sposobów wsparcia dla takich inicjatyw jest udział w programach
Fulbrighta i międzynarodowych projektach finansowanych przez UE. Obecnie
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego bierze udział w projekcie ERASMUS + KA2 pt. Three Dimensions of
Inquiry in Physics Education (3DIPhE), przy współpracy łącznie siedmiu organizacji partnerskich ze Słowenii, Belgii, Irlandii i Polski.
Podziękowania
Autorzy pragną podziękować za finansowanie, jakie uzyskano z programu Fulbright Scholar od Biura Spraw Edukacyjnych i Kulturalnych Departamentu Stanu USA oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego. Warsztaty dla nauczycieli zostały
częściowo sfinansowane z budżetu projektu 3DIPhE w ramach Erasmus + KA2.
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O cukrzycy dla fizyków – historia
odkrycia insuliny i poznania jej budowy
Ewa Ł. Stępień
Zakład Fizyki Medycznej, Instytut Fizyki im. Mariana
Smoluchowskiego, Wydział Fizyki, Astronomii
i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego
w Krakowie.

Frederick Banting
Sir Frederick Banting (1891–1941) rozpoczął swoje badania nad hormonem
trzustki w lecie 1921 roku. Przyjechał wiosną 1921 roku do Toronto, do laboratorium znanego kanadyjskiego fizjologa, profesora J.J.R. Macleoda1 i poprosił
o możliwość przeprowadzenia doświadczeń na jego psach. Macleaod, początkowo sceptyczny, zostawił Bantingowi pod opieką 10 psów i 2 asystentów o nazwiskach Charles Best2 i Clark Noble, a sam udał się na wakacje.
Banting, mimo swojego młodego wieku (30 lat) był już wówczas bardzo doświadczonym lekarzem. Studia medyczne rozpoczął na uniwersytecie w Toronto
w Kanadzie w 1912 roku (po 2 latach studiów artystycznych) i w 1915 roku
został zmobilizowany. Wcześniej nie przyjęto go do armii ze względu na słaby
wzrok. Po przyspieszonych szkoleniach medycznych uzyskał dyplom w grudniu
1916 roku i niemalże natychmiast wyruszył na front I Wojny Światowej, gdzie
wsławił się męstwem w bitwie pod Cambrai 8–10 października 1918 roku3, za co
został uhonorowany Krzyżem Wojskowym (Military Cross).
Po I Wojnie Światowej Banting wrócił do Kanady i rozpoczął pracę jako rezydent w szpitalu dziecięcym w Toronto, a następnie w 1920 roku przeniósł się
do Londynu (Ontario) by wykładać antropologię i farmakologię na uniwersytecie
Ontario. Z tego okresu (31 października 1920) pochodzą zapiski z dziennika,
które zrobił po tym jak przygotowywał się do wykładu na temat trzustki: „Diabetus [sic]. Ligate pancreatic ducts of dog. Keep dogs alive till acini degenerate
leaving islets. Try to isolate the internal secretion of these and relieve glycosurea [sic].”4 [1]. Banting był zainspirowany pracami takich fizjologów jak Euge1

2

3

4

John James Rickard Macleod (1876–1935); kanadyjski fizjolog i biochemik szkockiego
pochodzenia. Jeden z odkrywców insuliny. W roku 1923 wspólnie z F. Bantingiem otrzymał
Nagrodę Nobla za to odkrycie.
Charles Herbert Best (1899–1978), kanadyjski fizjolog i biochemik, był asystentem Bantinga,
z którym rozpoczął parce nad izolacją ekstraktu trzustkowego od psów, co pozwoliło na odkrycie
insuliny; jego kolejnym sukcesem była izolacja heparyny.
Bitwa pod Cambrai stoczona miedzy 8 a 10 października 1918 roku w czasie tak zwanej
„ofensywy stu dni”. Jedna z ostatnich bitew na froncie zachodnim I wojny światowej. W bitwie
na dużą skalę wzięły udział czołgi, których użyto w liczbie 324.
Cukrzyca [tak!]. Podwiązać przewody trzustkowe u psów. Utrzymać je aktywne, aż do momentu
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ne Opie5, czy Oskar Minkowski6. Minkowski zapoczątkował swoje studia nad
cukrzycą na modelu zwierzęcym, a do badań wybrał psy. Indukował cukrzycę
usuwając psom trzustkę, przez co wskazał na bezpośredni związek miedzy podwyższonym poziomem cukru a brakiem trzustki.
Psy Bantinga
Badania nad fizjologią trzustki wymagały ogromnego poświęcenia i cierpienia zwierząt. Banting był tego świadom. Był także bardzo przywiązany do swoich zwierząt,
mimo iż pozornie manifestował swój brak empatii. Po śmierci jednego z psów, suczki
rasy collie o nr 92, 31 sierpnia 1921 Banting napisał w swoim pamiętniku, że płakał7,
natomiast Thedore Roosvelt8 nazwał Bantinga „the bearded iceberg”9.
Banting rozpoczął swoje doświadczenia na 10 psach, które otrzymał od Macloada. Podwiązał psom przewody trzustkowe, które odprowadzają z trzustki do
dwunastnicy enzymy trawienne, w tym trypsynę. Taki zabieg powodował zamieranie komórek produkujących trypsynę, ale komórki z wysepek Langerhansa
wciąż pozostawały żywe. Z tak spreparowanych trzustek Banting izolował ekstrakt trzustkowy, który podawał psom z usuniętymi trzustkami (model Minkowskego)10. Psy, którym podawano ekstrakt Bantinga przeżywały dłużej [2].
Pierwsze podanie insuliny
Pierwsze podanie ekstraktu trzustkowego Banting i jego asystent Charles Best
przeprowadzili na sobie, by sprawdzić, czy jest on bezpieczny dla człowieka.
Niestety, podanie go spowodowało podrażnienia i aby uniknąć komplikacji oraz
przeprowadzić badania kliniczne na pacjentach, ich mentor prof. Macload podjął decyzję o zaangażowaniu w prace nad oczyszczaniem ekstraktu biochemika
Jamesa Collipa11.
Pierwszym pacjentem i wolontariuszem, któremu podano ekstrakt trzustkowy doustnie, był dr Joseph Applebe Gilchrist, przyjaciel Bantinga i Besta. Było
5

6

7
8
9
10

11

gdy uszkodzenia [wytrawią] wysepki. Spróbować wyizolować z nich wewnętrzną wydzielinę by
złagodzić cukromocz [tak!].
Eugene Lindsay Opie (1873–1971); amerykański fizjologii i patolog, znany głównie ze swych
badań nad gruźlicą oraz pionierskich badań nad cukrzycą. Opie jako student medycyny po raz
pierwszy zaobserwował zmiany patologiczne w wysepkach Langerhansa trzustki u chorych na
cukrzycę.
Oskar Minkowski (1858–1872); urodzony na Litwie lekarz żydowskiego pochodzenia, brat
Hermana Minkowskiego. W latach 1909–1926 był profesorem Uniwersytetu Wrocławskiego.
Dla uczczenia zasług Oskara Minkowskiego w badaniach nad cukrzycą European Association
for the Study of Diabetes (EASD) ustanowiła w 1966 r. doroczną nagrodę dla naukowców
zajmujących się badaniami w dziedzinie diabetologii.
Najdłużej, bo 70 dni żyła suczka o imieniu Marjorie
Theodore Roosvelt (1858–1919); 26. prezydent Stanów Zjednoczonych w latach 1901–1909
z angielskiego: brodata góra lodowa
10 psów oczywiście nie wystarczyło na przeprowadzenia eksperymentów, Banting sprzedał swój
samochód, aby zakupić więcej psów do badań
James Bertram Collip (1892–1965); kanadyjski biochemik, wspólnie z Bantingiem i Bestem
opracował metodę izolacji insuliny z ekstraktu trzustkowego.
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to 15 grudnia 1921 roku, niestety nie uzyskano pożądanego efektu. Pierwszym
pacjentem, który 11 stycznia 1922 roku otrzymał zastrzyk z oczyszczonym ekstraktem trzustkowym, był 14-letni chory na cukrzycę typu I-go Leonard Thomson. Już w kwietniu tego samego roku powstała pierwsza klinika diabetologii
w Toronto.
Nagroda Nobla za odkrycie insuliny i patent
W 1923 roku przyznano Nagrodę Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny dwóm
naukowcom, Frederickowi Bantingowi i Johnowi Macloadowi, z pominięciem pozostałych badaczy zaangażowanych w badania nad tym odkryciem: Charlesa Besta
i Jamesa Collipa, z którymi jednak Banting i Macload odpowiednio podzielili się
kwotą pieniężną uzyskaną z nagrody. Kontrowersje nad przyznaniem Nagrody Nobla ciągle wzbudza fakt, iż pierwsza publikacja o izolacji ekstraktu trzustkowego
i jego wykorzystaniu do leczenia cukrzycy ukazała się bez nazwiska Macloada.
Sir Frederick Banting jest jak do tej pory najmłodszym laureatem Nagrody Nobla
w dziedzinie fizjologii i medycyny, którą otrzymał w wieku 32 lat12.
Trzej naukowcy: Banting, Best i Collip uzyskali patent na wytwarzanie insuliny z ekstraktu trzustkowego, który od razu odsprzedali za 1 dolara uniwersytetowi w Toronto. Od 1982 roku na rynku dostępna jest rekombinowana insulina
ludzka lub jej analogi, które zostały po raz pierwszy wprowadzone przez firmę
farmaceutyczną Eli Lilly.
Poznanie struktury insuliny
Intensywne badania nad poznaniem struktury insuliny rozpoczęto już w latach
20. XX wieku, kiedy to John J. Abel (1926) uzyskał pierwsze kubiczne kryształy insuliny [3]. W 1956 roku J. Schlichtkrull wykazał, że te krystaliczne formy
insuliny o kształcie rombościanu zależą od obecności jonów cynku (Zn2+) i innych jonów dwuwartościowych. [4,5]. Poznanie struktury krystalicznej insuliny
zawdzięczamy dwóm badaczom: Johnowi Desmondowi Bernalowi i Dorothy
Crowfoot Hodking13. Bernal wywarł ogromny wpływ na życie osobiste i karierę naukową Crowfoot, był jej mentorem i promotorem14. Dorothy Crowfoot,
12

13

14

Najmłodszym laureatem Nagrody Nobla w historii jest Lawrence Bragg, który otrzymał ją wieku
25 lat, następnie Werner Heisenberg (31 lat), Rudolf Mossbauer (32 lata), James Watson (34 lata).
Dorothy Crowfoot Hodgkin (1910–1994) angielska biochemiczka, laureatka Nagrody Nobla
w dziedzinie chemii (1964) za badania krystalograficzne biomolekuł. Była ona córką brytyjskiego
archeologa i botaniczki. Urodziła się w Egipcie, gdzie zgodnie z bardzo demokratycznymi
poglądami swojego ojca na wychowanie pobierała nauki. Podobno jako młoda dziewczyna
otrzymała od matki w prezencie książkę o krystalografii, co zainspirowało ją do podjęcia studiów
chemicznych na uniwersytecie w Oxfordzie, gdzie poznała Bernala. D. Hodgkin była opiekunem
i promotorem Margaret Roberts (Thatcher), która będąc premierem Wielkiej Brytanii, trzymała
portret D. Hodgkin na ścianie w gabinecie przy Downing Street.
John Desmond Bernal (1901–1971) irlandzki fizyk znany z pionierskiego zastosowania metod
dyfrakcji rentgenowskiej do badań biomolekularnych. Mimo swoich niewątpliwych zasług na tym
polu, J.D. Bernal nigdy nie został uhonorowany Nagrodą Nobla. Ze względu na swoje poglądy
polityczne jego osiągnięcia podlegały surowej ocenie w środowisku naukowym na zachodzie Europy.
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która początkowo publikowała pod tym nazwiskiem, dokonała szeregu odkryć
związanych z poznaniem struktury steroli (witaminy D2), pepsyny (wspólnie
z Bernelem) i penicyliny15. Bernel pracował w laboratorium Williama Henry’ego
Bragga, gdzie skonstruował goniometr, wykorzystywany później przez niego do
badań krystalograficznych nad budową steroli, witaminy B1, pepsyny (pierwsze
skrystalizowane białko) i wirusa mozaiki tytoniowej (badania z Rosalind Franklin16) [6]. To u niego D. Crowfoot zaczęła pracę nad strukturą steroli. W 1937
roku Crowfoot wyszła za mąż i zmieniła nazwisko na Hodgkin. Już współpracując z Bernelem, Hodgkin zajmowała się poznaniem struktury insuliny, jednak
z powodu trudności w uzyskaniu dobrych kryształów badania te bardzo wolno
postępowały. Strukturę molekularną insuliny z rozdzielczością 2.8 Å [angstrem]
Hodgkin uzyskała jako pierwsza w 1969 roku [7]. Wcześniej uhonorowano ją
Nagrodą Nobla (1964) za opisanie struktury witaminy B12.
Sekwencja aminokwasowa insuliny i jej budowa molekularna
Ogromne zasługi w badaniach nad poznaniem budowy insuliny ma Frederick Sanger.
Sanger, mimo że rozpoczął studia w St. John’s College w Cambridge na
kierunku fizyka, porzucił ją dla fizjologii. Był bardzo emocjonalnie i ideowo
związany ze swoimi rodzicami, szczególnie z ojcem, który był kwakrem17 i ich
przedwczesna śmierć z powodu choroby nowotworowej bardzo wpłynęła na jego
rozwój naukowy. Sanger18 odmówił przystąpienia do służby wojskowej i mocno
zaangażował się w pracę społeczną i socjalną. W roku 1940 rozpoczął studia
doktorskie nad pozyskaniem przyswajalnego białka z trawy, który to temat porzucił i zajął się badaniami nad metabolizmem egzogennego aminokwasu19 – lizyny (Lys). Prace nad składem wołowej insuliny Sanger rozpoczął w 1943 roku
w laboratorium recenzenta swojej pracy doktorskiej Charlesa Chibnalla w Cambridge. Największym osiągnięciem Sangera było poznanie sekwencji aminokwasów w dwóch peptydach (peptyd A i peptyd B) składających się na aktywną
15

16

17

18

19

Dzięki D. Crowfoot wiemy, że penicylina posiada pierścień β-laktamowy, co pozwoliło
na opracowanie metod syntezy nowych antybiotyków β-laktamowych (cefalosporyny,
karbapenemów).
Rosalind Franklin (1920–1958) angielska chemiczka i fizyczka, znana ze swych prac
krystalograficznych nad strukturą DNA. Wspólnie z J.D. Bernalem opisała budowę pierwszego
wirusa (mozaiki tytoniowej). Prace nad wirusem polio przerwała jej choroba nowotworowa.
Kwakrzy; protestancka wspólnota religijna utworzona w 1665 roku, Stowarzyszenie Przyjaciół
(ang. Society of Friends), za źródło wiary kwakrzy uważają wewnętrzne objawienie Boże
udzielane każdemu człowiekowi i zupełnie do zbawienia wystarczające, odrzucają wszelkie
formy kultu, jako programowi pacyfiści w 1947 otrzymali Pokojową Nagrodę Nobla.
Frederick Sanger (1918–2013) angielski biochemik i biolog molekularny, który był podwójnie
uhonorowany Nagrodą Nobla w dziedzinie chemii. Pierwszy raz w 1958 roku za prace nad
poznaniem struktury białek, w szczególności insuliny, drugi raz wspólnie z Paulem Bergiem
i Walterem Gilbertem za opracowanie techniki sekwencjonowania DNA.
Aminokwasy egzogenne; 10 aminokwasów jakie nie są syntetyzowanie w organizmie człowieka
i muszą być dostarczane z pożywieniem: fenyloalanina, izoleucyna, leucyna, walina, metionina,
treonina, tryptofan, lizyna, arginina oraz histydyna są aminokwasami względnie egzogennymi.

Foton 145, lato 2019

43

biologicznie cząsteczkę insuliny wołowej. Swoje badania
prowadził za pomocą bardzo prostych technik biochemicznych: chromatografii rozdziału20 i elektroforezy bibułowej21. Do degradacji i modyfikacji białek Sanger zastosował związek o nazwie fluorodinitrobenzen (FDNB), który
umożliwił znakowanie tak zwanego N-końca łańcucha polipeptydowego, uzyskanego na skutek trawienia insuliny za
pomocą enzymu trzustkowego (trypsyny). Rozdzielone na
bibule fragmenty łańcuchów peptydowych Sanger barwił
ninhydryną. W taki sposób rozwikłał sekwencję insuliny
wołowej (Rys. 1).
Rys. 1. Schemat budowy monomeru insuliny wołowej opracowany
przez Sangera. Cząsteczka insuliny składa się z dwóch łańcuchów:
peptydu A i peptydu B, z których każdy zbudowany jest odpowiednio
z 21 i 30 aminokwasów. Aminokwasy zawierające siarkę o nazwie
cysteina (Cys) w pozycjach A6, A7 i A20 w peptydzie A oraz
w pozycjach B7 i B19 w peptydzie B tworzą mostki siarczkowe, które
stabilizują monomer insuliny

Peptyd A jest kompaktowy i stanowi rdzeń monomeru (pojedynczej cząsteczki), wokół którego owinięty jest peptyd B. W obecności jonów cynku (Zn2+) monomery insuliny tworzą heksamer, który składa się z trzech równoważnych dimerów. Heksamer jest symetryczny w 3 osiach prostopadłych do osi głównej torusa
(pierścienia) o wymiarach: 50 Å (średnica) na 35 Å (wysokość). W cząsteczce
insuliny ludzkiej 2 jony cynku (Zn2+) znajdują się w odległości 17 Å od siebie na
głównej osi, każdy z nich jest skoordynowany przez aminokwas histydynę (His)
z peptydu B każdego z 3 dimerów i z 3 cząsteczkami H2O. Heksametr jest stabilizowany przez wiązania hydrofobowe między aminokwasami peptydu A i B:
B1 fenyloalanina (Phe), B14 alanina (Ala), B17 leucyna (Leu), A13 Leu i B18
walina (Val) [8].
Więcej na temat budowy cząsteczki insuliny zaawansowany czytelnik znajdzie w bazie danych na temat białek: Protein Data Base PDB-101 [9]. Jest to
portal edukacyjny w języku angielskim, który poza szczegółowymi informacjami
na temat budowy białek, zawiera też animacje cząsteczek, opisy dotyczące roli
biologicznej białek, odpowiednie odsyłacze do literatury oraz metodyki badawczej. W lutym 2001 insulina została ogłoszona przez PDB cząsteczką miesiąca
(ang. Molecule of the Month) [9]. W artykule tym czytelnik może także znaleźć
odsyłacz do instrukcji, jak samodzielnie wykonać z papieru model 3D monomeru
insuliny ludzkiej [10].
20

21

Chromatografia; technika rozdziału związków, substancji w oparciu o powinowactwo (adsorbcję)
substancji do fazy stacjonarnej. Za rozwój tej techniki Richard Laurence Millington Synge
i Archer Martin zostali uhonorowani Nagrodą Nobla w dziedzinie chemii w 1952 roku.
Elektroforeza bibułowa; technika rozdziału związków, substancji w polu elektrycznych w oparciu
o ruchliwość elektroforetyczną cząsteczki na nośniku, jakim jest bibuła.
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Podziękowania
Artykuł stanowi treść wykładu wygłoszonego w ramach Krakowskiego Konwersatorium Fizycznego w dniu 11. kwietnia 2019.
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Nagrody Polskiego Towarzystwa Fizycznego w roku 2019

W 2019 r. Polskie Towarzystwo Fizyczne przyznało następujące nagrody i wyróżnienia:
• Medal Mariana Smoluchowskiego został przyznany prof. dr. hab. Józefowi Spałkowi (Instytut Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego) za wybitny wkład do teorii układów silnie skorelowanych
elektronów oraz rozwoju fizyki fazy skondensowanej w Polsce.
• Nagrodę Naukową PTF im. Wojciecha Rubinowicza otrzymał prof. dr
hab. Adam Miranowicz (Wydział Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza) za opracowanie nowych teoretycznych i doświadczalnych metod
generacji, kontroli i detekcji stanów kwantowych pojedynczych fotonów.
• Kapituła Nagród Naukowych PTF postanowiła również jednogłośnie przyznać wyróżnienie prof. dr. hab. Tadeuszowi Domańskiemu (Wydział
Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Marii Skłodowskiej
Curie) za zbadanie stabilności topologicznej fazy nadprzewodzącej oraz kwazicząstek Majorany w łańcuchach magnetycznych i strukturach hybrydowych
z kropkami kwantowymi.
• Nagrodę PTF za rozprawę doktorską otrzymał dr inż. Maciej Klein (Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej) za rozprawę pt. „Magnetic field effects in dye-sentisized and organic
solar cells”, wykonaną pod kierunkiem dr hab. inż. Waldemara Stampora,
prof. nadzw. Politechniki Gdańskiej.
• Nagrodę PTF za pracę magisterską im. Arkadiusza Piekary otrzymał mgr Mateusz Mazelanik (Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego) za pracę pt.: „Interferometryczny procesor fal spinowych z odwracalnym
interfejsem optycznym” (pod kierunkiem dr. hab. Wojciecha Wasilewskiego
z Zakładu Optyki IFD UW).
Wyróżnienia za pracę magisterską otrzymali:
• mgr Joanna Drabik (Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN) za pracę pt: Zbadanie wpływu rozmiaru ziaren oraz stężenia jonów domieszek na właściwości luminescencyjne granatów itrowo-glinowych
współdomieszkowanych jonami Ti3+ i Eu3+ do zastosowań w termometrii luminescencyjnej. (opiekun: dr hab. inż. Łukasz Marciniak, Politechnika Wrocławska).
• mgr Karolina Trejgis (Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN) za pracę pt.: Synteza i zbadanie właściwości luminescencyjnych
nanokrystalicznych granatów itrowo-glinowych współdomieszkowanych jo-
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nami Mn4+ i Nd3+ do zastosowań termometrii luminescencyjnej. (opiekun: dr
hab. inż. Łukasz Marciniak, Politechnika Wrocławska),
• mgr Mikhail Padniuk (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego) za pracę pt.: Samokompensujący się
magnetometr optyczny do poszukiwania niemagnetycznych sprzężeń spinowych (opiekun: dr hab. Szymon Pustelny, Zakład Fotoniki IF UJ).
Nagrodę PTF za Popularyzację Fizyki i medal im. Krzysztofa Ernsta otrzymał prof. dr hab. Grzegorz Karwasz (Zakład Dydaktyki Fizyki
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu) za długoletnią, wyróżniająca się
działalność popularnonaukową, skalę prowadzonych działań, a zwłaszcza ich
różnorodność (wykłady dla dzieci i młodzieży, wystawy interaktywne, książki
i artykuły popularnonaukowe, audycje radiowe i filmy popularno-dydaktyczne,
materiały internetowe, projekty unijne krajowe i międzynarodowe), bezpośredni
wkład w prowadzone działania.
Nagrodę PTF I stopnia im. Grzegorza Białkowskiego dla wyróżniających
się nauczycieli i Medal im. Grzegorza Białkowskiego otrzymała mgr Zuzanna Suwald (Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Warszawie),
za szczególne zasługi w promowaniu nowatorskich rozwiązań dydaktycznych,
m. in. przez współorganizowanie przez ponad 40 lat Ogólnopolskiego Seminarium Dydaktyki Fizyki p.t. „Najnowsze osiągnięcia fizyki i dydaktyki fizyki” (na
Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego pod patronatem PTF), a także
za wieloletnie aktywne, aż do dnia dzisiejszego, działania w Zarządzie Oddziału
Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Fizycznego i innych strukturach i pracach Towarzystwa na rzecz poprawy nauczania fizyki w Polsce. Jest członkiem
PTF od 1976 r. Nagrodę I stopnia i Medal koleżanka Zuzanna Suwald otrzymuje również za liczne publikacje materiałów metodycznych wspomagających
nauczanie fizyki, takich jak: programy nauczania fizyki, plany wynikowe i materiały wspierające uczniów i nauczycieli oraz za współautorstwo podręczników do
fizyki dla różnych typów szkół.
Nagrodę PTF II stopnia dla wyróżniających się nauczycieli otrzymał dr Adam
Ogaza (Akademicki Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Chorzowie),
za tworzenie, wprowadzanie do pracy z uczniami i propagowanie nowoczesnych,
interdyscyplinarnych, niestandardowych metod nauczania i projektów edukacyjnych o zasięgu krajowym i międzynarodowym oraz za publikacje zbiorów zadań
i podręczników dla szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych.
Nagrodę PTF III stopnia dla wyróżniających się nauczycieli otrzymała mgr
Ilona Dybicz (dyrektorka i nauczycielka fizyki w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym dla Dziewcząt w Kruszwicy im. Polskich Olimpijczyków) za nowatorskie metody pracy z uczniami i rozbudzanie zainteresowania
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naukami przyrodniczymi a szczególnie astronomią i fizyką oraz za znaczące osiągnięcia w pracy z młodzieżą zainteresowaną fizyką i astronomią.
Nagrodę PTF III stopnia dla wyróżniających się nauczycieli otrzymał dr inż. Dariusz Krzyżański (nauczyciel fizyki w Zespole Szkół Politechniki Łódzkiej w Łodzi) za znaczące osiągnięcia w pracy z młodzieżą zainteresowaną fizyką oraz za publikację dwutomowego zbioru zadań z fizyki dla uczniów
przygotowujących się do matury z fizyki na poziomie rozszerzonym.
Wyróżnienia otrzymali:
• mgr Anna Federowicz (nauczycielka fizyki w Prywatnej Szkole Podstawowej nr 6 Sióstr Niepokalanek w Warszawie) za wybitne osiągnięcia
w pracy z uczniami zdolnymi w okresie nauczania w Gimnazjum nr 42 przy
ul. Twardej.
• mgr Tomasz Białkowski (nauczyciel fizyki w Zespole Szkół Ogólnokształcących Białymstoku) za wprowadzanie innowacyjnych metod nauczania
oraz popularyzację fizyki i astronomii.
• mgr Wojciech Olszewski (nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 23 w Toruniu) za prowadzenie różnorodnych działań związanych z nauczaniem i popularyzacją fizyki i przyrody.
Nagrodę Specjalną PTF za 2019 r. otrzymał prof. dr hab. Piotr Kossacki za zasługi w promowaniu młodych talentów fizycznych, w szczególności za wieloletnie przewodniczenie Komitetowi Głównemu Olimpiady Fizycznej.
Gratulujemy wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym.
Ceremonia wręczenia nagród wyróżnień odbędzie się 13 września 2019 r.
w Krakowie podczas 45 Zjazdu Fizyków Polskich.
Zarząd Główny PTF
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Co czytać?

50 idei, które powinieneś znać. FIZYKA
Drugie wydanie światowego bestsellera literatury popularnonaukowej, część pasjonującej
serii: 50 idei, które powinieneś znać autorstwa Tony Crilly.
Książka zawiera 50 krótkich, świetnie napisanych esejów, które prezentują najważniejsze
koncepcje w dziejach fizyki, słynne odkrycia
naukowe, prawa fizyczne i zasady ich działania, wyjaśniające, dlaczego wszechświat wygląda i funkcjonuje tak, a nie inaczej. W bardzo
przystępny sposób, bez posługiwania się wzorami, opowiada o najważniejszych teoriach
i odkryciach w dziedzinie fizyki. Wyjaśnia je
na podstawie zjawisk, z którymi spotykamy się codziennie.
Autorka opisuje historyczne przełomy naukowe w rozumieniu fizycznego
świata, takie jak prawo o ruchu planet Keplera czy prawo grawitacji Newtona.
Przedstawia również złożoność współczesnych teorii - od prawa Plancka do zasady Pauli’ego oraz od równania Schrödingera do teorii struny. Obala mit o niedostępności fizyki jako nauki dla przeciętnego człowieka. Tekst uzupełniają rozbudowane dodatki w postaci biogramów najsłynniejszych fizyków, kalendarium
odkryć naukowych oraz wykresy i diagramy.
50 idei, które powinieneś znać to seria książek wprowadzających w fascynujący świat pytań i zagadnień – tych trudnych oraz tych zupełnie podstawowych – które od dawna towarzyszą ludzkości w misji zrozumienia świata. Seria
prezentuje najważniejsze teorie i idee z głównych dziedzin wiedzy, stanowiąc
świetny punkt wyjścia do dalszej nauki. Obowiązkowa lektura dla każdego początkującego erudyty!

