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Być fizykiem – to brzmi dumnie

Nie wiem jak Was, drodzy Czytelnicy, ale mnie rozpiera duma z tego, że astrofizycy potrafią opisywać naukowo początek Wszechświata, a przy współczesnych
technicznych możliwościach – możemy sięgać do jego krańców. Szykujemy się na
podbój naszego Układu Słonecznego. Nauka i technika rozwijają się w zawrotnym
tempie. Na innych polach osiągnięcia fizyków i techników też są oszałamiające.
Dokonały się one praktycznie w czasie jednego pokolenia. Weźmy dla przykładu
wpływ fizyki i techniki na medycynę. Społeczeństwo w zasadzie zdaje sobie z tego
sprawę, choćby dzięki Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, ale skala tego
wpływu i jego doniosłość poraża, gdy się ma osobiste doświadczenia, gdy zdarzy
się człowiekowi zachorować. 70 lat temu moje chore płuca były diagnozowane
aparatem rentgenowskim, w którym naświetlało się kliszę fotograficzną. Dzisiaj
takie badanie wykonuje się techniką tomografii komputerowej. Obraz badanej części ciała jest niesłychanie dokładny i analizuje się go komputerowo, przy użyciu
zaawansowanych programów, a nie, jak niegdyś kliszę, „oczami lekarza”.
Gdy 60 lat temu uległam wypadkowi motocyklowemu, lekarz również dysponował jedynie kliszą zdjęcia rentgenowskiego. Obecnie, by zbadać stan i działanie mojego mózgu, zamknięto mnie w urządzeniu nazywanym potocznie rezonansem magnetycznym, żeby przebadać jak najdokładniej nie tylko strukturę
mózgu, ale i jego funkcjonowanie. Pamiętam, jak na studiach uczyłam się o zjawisku rezonansu magnetycznego i wyobraźnia nie podpowiadała mi takich cudownych jego zastosowań.
Taki błyskawiczny rozwój fizyki i techniki rzuca wyzwanie nauczycielom
fizyki. Jak kształcić tych, którzy będą dalej rozwijać te dziedziny? Niektóre
z dobrych rozwiązań edukacyjnych były znane już wcześniej, można wręcz powiedzieć, że nihil novi sub sole, lecz były one stosowane w innych warunkach
i niejako amatorsko. To w dzisiejszych czasach nie wystarcza. Potrzebne są badania na ich temat i powstanie zracjonalizowanych metod. Trwają poszukiwania dobrych wzorców i pewnych zaleceń. Mam na myśli na przykład tak zwane
nauczanie przez dociekanie, czyli po angielsku Inquiry Based Learning (IBL).
W tym zeszycie znajdziecie Państwo raport z wizyt w szkołach europejskich prowadzących zajęcia tą metodą.
Prezentujemy również artykuły z Kosmologii, jeden na temat Nagrody Nobla
za rok 2019, drugi dotyczący materii kometarnej.
Zapraszamy do lektury!
Z.G.-M.

2

Foton 146, jesień 2019

Contents

Being a physicists. How proud it sounds!
Zofia Gołąb-Meyer........................................................................................... 1
Emission of cometary matter – two mechanisms of the phenomenon
Marcin Wesołowski.......................................................................................... 4
Nobel Prize 2019 in physics
Leszek M. Sokołowski.................................................................................... 16
Nuclear physics in medicine
Dorota Wierzuchowska.................................................................................. 24
Computed microtomography at the Jagiellonian University
Bartosz Leszczyński....................................................................................... 30
Developing research competences
– a report on field visits in a few European schools
Dagmara Sokolowska.................................................................................... 34

Foton 146, jesień 2019

3

Spis treści

Być fizykiem – to brzmi dumnie
Zofia Gołąb-Meyer .......................................................................................... 1
Emisja materii kometarnej – dwa mechanizmy zjawiska
Marcin Wesołowski.......................................................................................... 4
Nagroda Nobla z fizyki za rok 2019 dla kosmologa
Leszek M. Sokołowski ................................................................................... 16
Fizyka jądrowa w medycynie
Dorota Wierzuchowska ................................................................................. 24
Mikrotomografia komputerowa na Uniwersytecie Jagiellońskim
Bartosz Leszczyński....................................................................................... 30
Kształcenie kompetencji badawczych
– raport z wizyt studyjnych w kilku szkołach europejskich
Dagmara Sokolowska, Mateusz Wojtaszek.................................................... 34

4

Foton 146, jesień 2019

Emisja materii kometarnej
– dwa mechanizmy zjawiska
Marcin Wesołowski
Kolegium Nauk Przyrodniczych, Instytut Nauk Fizycznych,
Uniwersytet Rzeszowski,
Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy
Techniczno-Przyrodniczej Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Aktywność komet może przejawiać się w bardzo różnorodny sposób. W artykule tym zostaną przedstawione dwa mechanizmy świadczące o aktywności tych
ciał niebieskich. Pierwszym z nich jest emisja materii z powierzchni jądra komety. Główną przyczyną tego zjawiska jest intensywna sublimacja poszczególnych lodów kometarnych. Oszacowane zostały wymiary ziaren, które mogą być
uniesione z powierzchni jądra w danych warunkach fizycznych. Lodowo–pyłowe
okruchy materii kometarnej są w ten sposób transportowane do komy komety.
Drugim mechanizmem związanym z szeroko pojętą emisją jest zjawisko wybuchu blasku komety. Pod tym pojęciem należy rozumieć nagły, nieoczekiwany
wzrost jasności komety o więcej niż jedną wielkość gwiazdową. Zazwyczaj jej
blask w czasie wybuchu wzrasta przeciętnie od –2 do –5 wielkości gwiazdowych, chociaż odnotowane zostały przypadki wybuchu rzędu –1 do –9 magnitudo. Oznacza to że w czasie jednego potencjalnego wybuchu zmiana jasności
danej komety wyniosła np. –2 magnitudo, a podczas kolejnego wybuchu np.
–5 magnitudo. Wyniki obliczeń numerycznych, które zostały przedstawione
w tym artykule, związane są z kometą hipotetyczną należącą do rodziny Jowisza
(ang. Jupiter Family Comets – JFC).
Wstęp
W Układzie Słonecznym oprócz planet i ich księżyców występują także małe ciała niebieskie. Zaliczamy do nich między innymi komety i asteroidy. Powszechnie uważa się, że pod nazwą kometa kryje się ciało niebieskie o nieregularnym
kształcie, zjawiające się nieoczekiwanie, stosunkowo szybko przesuwające się
na sferze niebieskiej i obdarzone długimi warkoczami. Podstawowym składnikiem każdej komety jest jej jądro – trwała struktura, będąca nośnikiem masy
kometarnej. Jądro komety jest nieregularną bryłą o wymiarach rzędu od kilku do
kilkudziesięciu kilometrów. Zbudowane jest ono z lodu wodnego z domieszką
zestalonych substancji takich jak: CO, CO2, NH3, itp. Jądra komet zawierają także okruchy skalne oraz pył. Poruszają się one wokół Słońca po krzywych będących w przybliżeniu elipsą, parabolą lub hiperbolą.
Według obecnych teorii komety pochodzą z dwóch źródeł:
• z tzw. Obłoku Oorta – sferycznej warstwy o promieniu rzędu 100 000 j. a.,
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• oraz z tzw. dysku Kuipera, rozciągającego się w odległości około 40 j. a. od
Słońca.
Podczas wędrówki przez Układ Słoneczny, wraz ze wzrostem temperatury
pochodzącej od Słońca, wygląd komet ulega zmianie. W dalszych odległościach
heliocentrycznych jądro komety nie przejawia żadnej aktywności, gdyż temperatura jest stosunkowo mała. Zbliżając się do Słońca, pod wpływem jego promieniowania, kometa rozbudowuje swoją strukturę do trzech podstawowych
składowych: głowy wraz z jądrem oraz warkoczy: pyłowego i jonowego. Jeżeli
będziemy rozpatrywać komety okresowe – czyli takie, które powracają w pobliże Słońca po okresie nie dłuższym niż 200 lat – to z każdym takim powrotem
kometa traci pewien ułamek swojej masy – średnio około 0,5%. Po dostatecznie
dużej liczbie powrotów w pobliże Słońca jądro komety traci wszystkie lotne substancje i staje się martwym obiektem kosmicznym; może nawet ulec zniszczeniu.
Wśród komet na szczególną uwagę zasługują tzw. komety długookresowe, które
niosą ze sobą pierwotną materię kosmiczną. Można więc stwierdzić, że komety
ze względu na stosunkowo małe rozmiary nie zmieniły znacząco swojej struktury
od chwili powstania. Stanowią więc one zapis formowania się Układu Słonecznego – zawierają pierwotną materię, z której to powstał nasz Układ Planetarny.

Rys. 1. Zmiana wyglądu komety w czasie jej obiegu wokół Słońca

Charakterystyka orbity komety
Przedstawione w tym artykule rozważania będą dotyczyły hipotetycznej komety z rodziny Jowisza. Kometa ta należy do komet okresowych, porusza się po
orbicie eliptycznej. W oparciu o kryterium Tisseranda dla komet Jowiszowych
możemy zapisać:
aJ
a
(1)
TJ
2 cos
(1 2
a
aJ
gdzie: TJ – parametr Tisseranda (TJ = 2,5), aJ – wielka pół oś orbity Jowisza (aJ=5,2 j.a.), a – wielka półoś orbity komety (a), i – inklinacja orbity (i = 0°) oraz mimośród (e = 0,80). W oparciu o tak przyjęte założenia na podstawie równania (1) wyznaczamy dłuższą półoś orbity komety:
a = 3,23 j.a.
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Rys. 2. Orbita eliptyczna rozważanej komety wraz z zaznaczonymi podstawowymi parametrami
orbitalnymi. Przyjęto następujące oznaczenia: q – peryhelium – odległość między Słońcem
a kometą w momencie ich największego zbliżenia, Q – aphelium – odległość między Słońcem
a kometą w momencie ich największego oddalenia, K – kometa, F, F’ – ogniska, których
odległość wynosi 2ea

W kolejnym kroku musimy wyznaczyć peryhelium i aphelium orbity rozważanej komety (w oparciu o rys. 2). Ponieważ w naszych rozważaniach założyliśmy, że mamy do czynienia z kometą, która porusza się po orbicie eliptycznej,
skorzystamy w tym miejscu z równania biegunowego elipsy:
(1
)
(2)
r
,
gdzie  oznacza kąt pomiędzy wektorem wodzącym r poprowadzonym od Słońca do poruszającej się komety a wielką półosią orbity komety. Warto w tym miejscu zauważyć, że w trakcie ruchu komety kąt  będzie się zmieniał od 0° (dla
peryhelium) do 180° (dla aphelium).
Wykonując proste przekształcenia równania (2), można pokazać, że odległość
rozważanej komety w peryhelium jej orbity dana jest następującą zależnością:
q = a ∙ (1 – e).
(3)

Podobnie w przypadku aphelium mamy:

Q = a ∙ (1 + e).
(4)
Podstawiając odpowiednie wartości liczbowe (podane powyżej) do równań
(3) i (4), możemy w łatwy sposób obliczyć, że odległość komety w jej peryhelium wynosi q ≈ 0,65 j.a. Postępując w analogiczny sposób, możemy pokazać, że
odległość komety w aphelium jej orbity wynosi Q ≈ 5,80 j.a.
Wyznaczone odległości peryhelium i aphelium orbity komety zostaną wykorzystane do numerycznego modelowania emisji materii kometarnej. Dla uproszczenia naszych dalszych rozważań zakładamy, że jądro komety oraz ziarna (okruchy materii kometarnej) mają kształt kulisty.
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Emisja ziaren z powierzchni jądra komety
Jedną z głównych przyczyn transportu materii kometarnej do komy komety jest
intensywna sublimacja lodów kometarnych. Lodowo-pyłowe ziarna, czyli okruchy materii kometarnej znajdujące się na powierzchni sublimującego jądra komety, poddane są następującym oddziaływaniom:
• sile grawitacji komety Fg,
• sile parcia sublimujących molekuł lodów kometarnych Fp,
• sile odśrodkowej bezwładności Fod wynikającej z faktu, że jądro komety wiruje względem osi przechodzącej przez środek jego masy.

Rys. 3. Siły działające na cząstkę pyłową P, leżącą na fragmencie powierzchni jądra komety

Zauważmy, że w naszych rozważaniach wykorzystujemy tylko trzy siły – te,
które mają dominujące znaczenie w kontekście unoszenia ziarna z powierzchni
komety.
Zakładając dla uproszczenia, że jądro komety ma kształt kulisty, warunek na
to, aby ziarno kometarne zostało uniesione z powierzchni jądra komety, możemy
zapisać w następujący sposób:
GM N mgr
d2 R 1
mgr 2
CD πagr2 ( g gr )2 g mgr 2 RN cos 2
,
(5)
2
d
2
gdzie: MN, mgr, RN, agr, ug, ugr, ρg, ω, φ – masa jądra komety, masa ziaren pyłu,
promień jądra komety, promień ziarna unoszonego z powierzchni jądra komety,
prędkość przepływu gazu, prędkość unoszonego ziarna pyłu, gęstość gazu, prędkość rotacji jądra komety oraz szerokość kometocentryczną (rys. 3).
W powyższym równaniu pojawił się także parametr CD – jest to zmodyfikowany współczynnik oporu, który możemy zapisać jako:
Tgr
2s 2 1
4s 4 4s 2 1
2
exp
s
erf(s )
CD
,
(6)
4
3
2s
3s Tg
s
gdzie: erf (s) jest tzw. funkcją błędu zdefiniowaną jako:
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2
erf(s )    e  t dt.
π

(7)

Natomiast parametr s wyrażamy zależnością:
s

r

2RTg

,

(8)

M

przy założeniu, że: ug >> ugr.
W powyższych równaniach poszczególne symbole oznaczają: R – uniwersalną stałą gazową, Tg – temperaturę gazu, μ – jednostkę masy atomowej, M – masę
molekuł sublimujących lodów kometarnych.
Prędkość sublimujących molekuł materii kometarnej wynika z rozważań termodynamicznych. Wyznaczamy ją w oparciu o następujące równanie:

υg

kT
,
2M

(9)

gdzie: k jest stałą Boltzmanna.
Korzystając z równań od (5) do (9), można pokazać, że maksymalny promień
ziarna kometarnego, które może być uniesione z powierzchni jądra komety, dany
jest następującą zależnością:
9CD M υg Z
(10)
amax
.
cos 2
32 G gr N RN
G N P2
W równaniu (10) przyjęto następującą notację: amax – maksymalny promień
ziarna, Z – tempo sublimacji danego lodu kometarnego, G – stała grawitacji,
ρgr – gęstość ziaren znajdujących się na powierzchni komety, ρN – gęstość jądra
komet, RN – promień jądra, a P – okres jego rotacji. Pozostałe symbole mają taki
sam sens jak powyżej.
W powyższym równaniu pojawił się bardzo ważny czynnik, który ma decydujący wpływ na wielkość unoszonego ziarna kometarnego – tempo sublimacji Z [molekuł/m2·s]. Parametr ten jest funkcją temperatury, którą wyznaczamy
w oparciu o równanie bilansu energetycznego.
S (1 A)
L(T ) Z
∆T
co
T4
K (T )
.
(11)
2
4 d
N
∆x

Lewa strona powyższego równania opisuje moc promieniowania elektromagnetycznego Słońca, które jest pochłaniane przez jądro komety. Pierwszy
człon prawej strony równania oznacza moc wypromieniowaną z jądra komety, drugi człon oznacza moc przeznaczoną na sublimację lodów kometarnych,
a trzeci jest mocą przewodzoną do wnętrza komety. Wszystkie moce obliczane są na jednostkę powierzchni jądra komety. Poszczególne symbole oznaczają
odpowiednio: S – stała słoneczna, A – albedo, d – odległość heliocentryczna,
ε – zdolność emisyjna, σ – stała Stefana Boltzmanna, TS – temperatura na po-
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wierzchni komety, L(T) – ciepło utajone, NA – liczba Avogadra, h(ψ) – czynnik
Hertza, K(T) – przewodność cieplna.
Dodatkowo zauważmy, że czynnik:

dT
dx

oznacza wartość gradientu tempe-

ratury tuż pod powierzchnią jądra komety.
W tym miejscu należy zauważyć, że istnieją skomplikowane formuły opisujące tempo sublimacji materii kometarnej w funkcji temperatury na powierzchni
jądra komety, jego struktury oraz ciśnienia nasyconych par sublimujących lodów
kometarnych. Przy rozwiązywaniu równania (11) należy uwzględnić również
równania orbity komety podające zależność odległości heliocentrycznej komety
od czasu oraz równanie stanu Clausiusa–Clapeyrona dla par nasyconych sublimujących lodów kometarnych.
Analiza numeryczna zjawiska emisji
Na podstawie matematycznego opisu zjawiska emisji materii kometarnej zaprezentowane zostaną wyniki odnoszące się do rozkładu wielkości ziaren kometarnych. Cała symulacja będzie przeprowadzona dla trzech następujących lodów
kometarnych: H2O, CO2 i CO. Aby uściślić i pokazać konkretne wyniki symulacji, określamy cztery charakterystyczne punkty wzdłuż całej orbity, dla których
przeprowadzimy kolejne analizy emisji ziaren kometarnych. Będą to następujące
odległości heliocentryczne: a) 0,65 j.a., b) 1,5 j.a., c) 3,5 j.a. oraz d) 5,8 j.a.

Rys. 4. Rozkład wielkości ziaren kometarnych, które zostały uniesione do komy komety przez
sublimujące lody kometarne. Przyjęto, że: jądro komety jest kulą o promieniu RN = 1km, gęstość
jądra ρN = 400 kg/m3. Rozważyliśmy dwa przypadki: a) jądro komety nie rotuje, b) jądro komety
rotuje z okresem P = 10 h. Obliczenia wykonane dla odległości heliocentrycznej równej d = 0,65
j.a. (peryhelium)

Rys. 5. Sytuacja analogiczna jak na rys.4, ale dla odległości heliocentrycznej d = 1,5 j.a.
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Rys. 6. Sytuacja analogiczna jak na rys.4, ale dla odległości heliocentrycznej d = 3,5 j.a.

Rys. 7. Sytuacja analogiczna jak na rys.4, ale dla odległości heliocentrycznej d = 5,8 j.a.
(aphelium). W tej odległości heliocentrycznej pomijamy H2O, gdyż jej zasięg sublimacji
szacowany jest na około 5 j.a.

Fot. 1. Zdjęcie jądra komety 103P/Hartley 2 (Fot. NASA)

Wybuch blasku komety – fizyka zjawiska
Badając fizyczną ewolucję komet, nie sposób pominąć gwałtownych zmian ich
jasności. Należy zaznaczyć, że w literaturze znane są różne mechanizmy, który-
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mi po dziś dzień próbuje się wyjaśnić przyczyny wybuchu blasku komet. Biorąc
pod uwagę opublikowane w ostatnich latach artykuły naukowe, możemy stwierdzić, że żaden z zaprezentowanych mechanizmów wybuchów kometarnych nie
wyjaśnia w pełni wszystkich cech morfologicznych omawianego zjawiska. Dlatego wydaje się wielce prawdopodobne, że za wybuchy kometarne mogą być
odpowiedzialne różne mechanizmy lub nawet kombinacja kilku z nich. Jednakże
astronomowie na całym świecie uważają, że przyczyną pojaśnienia komet jest
odrzucenie zewnętrznej części warstwy powierzchniowej jądra. W wyniku tego
procesu z głębszych obszarów jądra zostaje uwolniona bardziej lotna materia kometarna, która znacznie lepiej rozprasza padające światło słoneczne. W efekcie
możemy zaobserwować zmianę jasności komety – jej wybuch.
W celu oszacowania zmiany blasku jasności komet wykorzystamy prawo Pogsona. Wówczas amplituda skoku jasności komety wyrażana jest następującym wzorem:
p
Csca (t2 ) pice
sca ( )
m
2.5log ice
,
(12)
pice
Csca (t1 )
gdzie: pice(θ) jest funkcją fazową, którą określa się przez znajomość współczynnika
asymetrii dla danego lodu kometarnego oraz kąt θ, pod jakim widoczna jest kometa
z Ziemi (dla uproszczenia rozważań przyjmujemy, że wartość tego kąta w fazie spokojnej, jak i podczas wybuchu jest taka sama), Csca (t1) i Csca (t2) to całkowity przekrój rozproszeniowy pyłowo-lodowych cząstek lodu kometarnego, które zostały uniesione przez sublimujące gazy, odpowiednio w fazie
spokojnej (1) oraz w czasie wybuchu (2), Csca (e) to przekrój rozproszeniowy wyrzuconych w czasie wybuchu cząstek kometarnych, które pochodzą
z destrukcji odrzuconej warstwy jądra komety.
Przekroje rozproszeniowe Csca (ti) (gdzie: i = 1 lub i = 2) oraz Csca (e) dane są
następującymi zależnościami:
Csca (ti )

N p ti

oraz
Csca (e)

Ne

max

a
max

Q (a, , m* ) f (a ) a 2 a

Q (a, , m* ) f (a )

2

.

(13a)

(13b)

W dwóch powyższych równaniach poszczególne symbole oznaczają: Np(ti) –
całkowitą ilość cząstek o łącznym przekroju rozproszeniowym Cr (ti), Ne – całkowitą ilość kometarnych ziaren wyrzucona w czasie wybuchu, Q (λ, a, m*) – efektywny
współczynnik rozpraszania (obliczany na postawie teorii Mie), a – promień cząstki
(amax jest rzędu 10–3 m dla sublimacji kontrolowanej przez CO i CO2), m*– współczynnik refrakcji m* = mp/ma, gdzie mp określa współczynnik refrakcji dla cząsteczki zaś ma dla próżni; f(a) – funkcję rozkładu ilości cząstek względem wymiarów ich
promieni. W obliczeniach przyjęto następującą postać funkcji:
a0
a0
f (a ) k1
(14)
a
a
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W powyższej zależności k1 jest stałą normalizacyjną, parametr M jest funkcją
odległości d komety od Słońca obliczaną z warunku:
(15)
Natomiast parametr N określa nachylenie spadku krzywej dystrybucji, która
dla dużych cząstek jest rzędu 4. Wykorzystując powyższe równania, możemy
wyznaczyć ostateczną postać zmiany amplitudy blasku komety, która spowodowana jest jej wybuchem:
MAX

3 π (t2 ) χ R ZR m0
2
N

'
h

ice
g

2.5log

MAX

a

3M ej

MIN
MAX

g

Δm

Q ( a , , m) f ( a ) a

ice

f (a) a

a

4

Q a , , m) f ( a )
MAX

g

MIN

MIN

aMAX

pice

3 π (t1 ) χ R ZRh m0
2
N

g

aMIN

Q ( a , , m) f ( a ) a 2 d a
aMAX

g

d

MIN

f a) a d a
.

(16)

f (a ) a 3 da

aMIN

Warto zauważyć, że w równaniu (16) poszczególne symbole oznaczają: R´h –
promień głowy komety w czasie wybuchu, Rh – promień głowy komety w fazie
spokojnej. Pozostałe symbole mają taki sam sens jak powyżej. W tym miejscu należy dodać, że przyjęte granice całkowania spełnianą następującą zależność:
,
(17)
i wynoszą odpowiednio: aMIN = 10–7 m, aMAX = 10–2 m.
Wybuchy blasku – wyniki obliczeń
Korzystając z formalizmu matematycznego z poprzedniego rozdziału, będziemy symulować numerycznie skok jasności komety pochodzącej z rodziny Jowisza. Przeprowadzona analiza numeryczna zmiany jasności jądra komety będzie dotyczyła tych
samych odległości heliocentrycznych jak w przypadku emisji ziaren z powierzchni
jądra komety. Dla uproszczenia naszych rozważań zakładamy, że aktywność komety
wzdłuż całej orbity jest kontrolowana przez sublimację lodu wodnego.
Na poniższych wykresach przedstawiono wyniki symulacji numerycznych
skoku jasności komety.

Rys. 8. Zmiana jasności jądra komety w funkcji masy odrzuconej. Założono, że aktywność
komety w fazie spokojnej zachodzi tylko z ułamka całkowitej powierzchni jądra komet równej:
η(t1) = 0,5% i η(t1) = 5%. Kometa znajduje się w peryhelium swojej orbity (d = 0,65 j.a.)
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Rys. 9. Sytuacja analogiczna jak na rys. 8, ale kometa znajduje się w odległości d = 1,5 j.a.

Rys. 10. Sytuacja analogiczna jak na rys. 8, ale kometa znajduje się w odległości d = 3,5 j.a.

Rys. 11. Sytuacja analogiczna jak na rys. 8, ale kometa znajduje się w aphelium swojej orbity
(d = 5,8 j.a.)
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Uwaga:
W tym miejscu należy zaznaczyć, że zmiana jasności komety w aphelium
jej orbity właściwie nie zależy od powierzchni jądra η(t1), która jest aktywna
sublimacyjnie w fazie spokojnej. Stwierdzenie to wynika z faktu, że w odległościach powyżej 5 j.a. tempo sublimacji Z dla głównego składnika budowy jąder
kometarnych (lodu wodnego) jest praktycznie zaniedbywalne. Dlatego na rys.
11 został przedstawiony tylko jeden wykres dla powierzchni aktywnej równej
η(t1) = 0,5%. Dodatkowo warto zauważyć, że biorąc pod uwagę otrzymane wyniki skoku jasności komety Δm, można wnioskować, że amplituda blasku komety
jest większa wtedy, gdy powierzchnia η(t1) jest mniejsza.
Ciekawostka:
Słynnym przykładem megawybuchu była kometa 17P/Holmes z 2007 roku.
W nocy z 23 na 24 października 2007 roku kometa znajdowała się w odległości
około 2,5 j.a. i jasność jej winna wynosić 16,5m, natomiast obserwatorzy poinformowali o osiągnięciu przez tą kometę względnej jasności równej 2,5m w ciągu 42
godzin. Widoczna była ona okiem nieuzbrojonym jako rozmyta „żółtawa gwiazda za mgłą” przesuwająca się na tle gwiazdozbioru Perseusza.

Fot. 2. Kometa 17P/Holmes w maksimum wybuch w 2007 roku (Fot. NASA)

Podsumowanie
Emisja materii z powierzchni jądra komety, jak i wybuch blasku, są jedynymi mechanizmami, które podlegają bezpośredniej obserwacji. Według obecnych teorii naukowych nie istnieje jeden wspólny mechanizm odpowiedzialny za zmianę jasności tych ciał niebieskich. Niezwykle ciekawym faktem
jest to, że pomimo gwałtownego wybuchu blasku jądro komety po przejściu
do fazy spokojnej pozostaje w dalszym ciągu na swojej orbicie. Z dotychczas przeprowadzonych badań astrofizycznych wynika, że o ewolucji komet
w głównym stopniu mogą decydować procesy fizyko-chemiczne zachodzące
w strukturze jądra komety.

Foton 146, jesień 2019

Fot. 3. Jądro komety 9P/Tempel widziane
z pokładu sondy kosmicznej Deep Impact
(Fot. NASA)
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Fot. 4. Materia kometarna, która została
wyrzucona z jądra komety 9P/Tempel po
uderzeniu w nią modułu sondy kosmicznej
Deep Impact (Fot. NASA)

Badając ewolucję komet, trudno się nie zgodzić z powiedzeniem słynnego
badacza tych ciał niebieskich, Davida Levy’ego:
Komety są jak koty, mają ogony i robią dokładnie to, co chcą.
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Nagroda Nobla z fizyki
za rok 2019 dla kosmologa
Leszek M. Sokołowski
Obserwatorium Astronomiczne
Uniwersytetu Jagiellońskiego
Ściśle biorąc, połowa nagrody, bo drugą połowę dostali dwaj astronomowie za
odkrycie planety wokół gwiazdy podobnej do Słońca, o czym pisze ktoś inny.
Cieszy, bo to pierwszy laureat, który jest fizykiem-kosmologiem i został nagrodzony za prace teoretyczne. Wszyscy poprzedni laureaci z fizyki poza Układem
Słonecznym, byli nagradzani za odkrycia obserwacyjne: promieniowanie reliktowe, pulsary, fale grawitacyjne. Wprawdzie tegoroczni laureaci zajmowali się
zupełnie odmiennymi rzeczami i łączy ich jedynie to, że obiekty ich zainteresowań leżą bardzo daleko od Ziemi, jednakże Komitet Noblowski zgrabnie ujął
ich łącznie stwierdzając, że dostają nagrodę za wkład w nasze zrozumienie ewolucji Wszechświata i miejsca Ziemi w kosmosie, a w konkluzji swoich wyjaśnień
uznał, że ich odkrycia na zawsze zmieniły nasze wyobrażenia o świecie.
Za teorię budowy i własności Wszechświata nagrodzony został Phillip James
Edwin Peebles, urodzony w 1935 r., z pochodzenia Kanadyjczyk, przedstawiający się i podpisujący wiele swoich pism jako Jim Peebles. Całe swoje naukowe
życie związał z uniwersytetem w Princeton, gdzie jest od kilkunastu lat emerytem i nosi dumny tytuł Albert Einstein Professor Emeritus of Science at Princeton University. Jego dokonania Komitet Noblowski objaśnia następująco:
Dociekania Jamesa Peeblesa w obszarze kosmologii fizycznej wzbogaciły całą
tę dziedzinę badań i stworzyły podstawy dla przekształcenia w ciągu ostatnich
pięćdziesięciu lat kosmologii z wiedzy spekulatywnej w naukę ścisłą. Rozwijane przez niego od połowy lat sześćdziesiątych konstrukcje teoretyczne stanowią
bazę naszych obecnych poglądów o Wszechświecie.
James Peebles był w stanie zinterpretować zakodowane w kosmicznym promieniowaniu reliktowym właściwości dziecięcego Wszechświata i odsłonić nowe
zjawiska fizyczne. W wyniku ukazał się nam Wszechświat, w którym 5% jego
zawartości stanowi znana nam materia tworząca gwiazdy, planety i nas. Reszta,
95%, to nieznana nam ciemna materia i ciemna energia. Są one tajemnicą i wyzwaniem dla dzisiejszej fizyki.

Przedostatnie zdanie jest raczej nietrafnie adresowane do laureata, bo Peebles
ciemną energią, hipotetycznym tworem, którego istnienie jest nader wątpliwe,
a własności zupełnie tajemnicze, nie zajmował się; on badał to, co rzeczywiste.
Pomijając tę kwestię, chcę skomentować opinię Komitetu, że jego odkrycia na
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zawsze zmieniły nasze wyobrażenia o świecie. Zacznę od wymienienia hasłowo
jego głównych dokonań:
• 1964-65: ponownie przewidział istnienie i własności promieniowania reliktowego (CMBR),
• po 1965: był jednym z twórców teorii pierwotnej nukleosyntezy pierwiastków
chemicznych,
• później zajął się powstawaniem galaktyk w bezpostaciowym gazie wodorowo–helowym,
• od 1974: poszukiwał możliwych śladów ciemnej materii w galaktykach i wokół nich (z J. Ostrikerem i A. Yahilem),
• badał stabilność dynamiczną galaktyk,
• jest autorem czterech podręczników kosmologii i podręcznika mechaniki
kwantowej.
Peebles zajmował się najważniejszymi problemami kosmologii, a ponieważ
są to dokonania sprzed kilkudziesięciu lat, to nagroda niewątpliwie jest „za całokształt”. Tu jednak chcę się skoncentrować na jego najważniejszym osiągnięciu,
na istotnym wkładzie w dokonanie przełomu, dzięki któremu kosmologia z peryferyjnego i kontrowersyjnego działu badań na pograniczu fizyki i astronomii,
stała się kosmologią fizyczną, wiarygodną i doniosłą nauką o Wszechświecie,
jedną z najintensywniej rozwijanych i budzącą wielkie zainteresowanie. W tym
celu trzeba przedstawić w maksymalnym skrócie najważniejsze etapy i kłopoty
naszych dociekań o świecie jako całości.
Kosmologia jest najstarszą z nauk przyrodniczych, narodziła się jako astronomia i fizyka oraz filozofia w poglądach pierwszych jońskich filozofów przyrody
w VI wieku p.n.e. Było to naturalne, bo myśliciele ówcześni nie potrafili wydzielić – jak się to czyni obecnie – pojedynczego zjawiska przyrodniczego ze wszystkiego, co się dzieje i mówili o wszystkim jednocześnie. Później kosmologia grecka przyjęła postać geocentrycznego systemu świata. Kosmologia wykraczająca
poza Układ Słoneczny i obejmująca „wszystko, co istnieje”, pojawiła się w połowie XIX wieku i przyjęła (w ślad za Newtonem) poprawnie, że siłą spajającą
cały świat jest grawitacja. Z rozmaitych przyczyn uznano wtedy, że kosmiczna materia, niczym powietrze w pokoju, w którym to piszę, jest nieruchomym
jednorodnym gazem (jego atomami są gwiazdy) wypełniającym dokładnie całą
nieskończoną przestrzeń euklidesową. I tu pojawiła się zasadnicza trudność. Takiego nieskończonego i nieruchomego gazu nie da się opisać prawem powszechnego ciążenia Newtona. Wbrew swej nazwie, prawo to nie jest powszechne, czyli
uniwersalne, bo nie stosuje się do nieskończonego ośrodka. Pod koniec XIX wieku kosmologia załamała się jako dziedzina nauki i uznano, że o Wszechświecie
można dumać filozoficznie, lecz nie badać go metodami fizyki.
Przełom nastąpił w listopadzie 1915 r., gdy Einstein podał pełne sformułowanie nowej teorii grawitacji, ogólnej teorii względności (OTW). Dwa lata później,
w 1917 r., zorientował się, że nowa teoria w naturalny sposób pokonuje przeszkodę, na jakiej wywróciła się grawitacja Newtona i można ją zastosować do
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wszechświata wypełnionego jednorodnym gazem gwiazd. I dalej popełnił istotny błąd: bez wahania wpisał się w dostojną tradycję pochodzącą od pierwszych
greckich filozofów, głoszącą, iż wszechświat jako całość jest niezmienny. Lokalnie, jak widzimy gołym okiem, zmian jest bez liku, lecz w sumie kasują się i całość trwa wiecznie niezmieniona. Greccy filozofowie mieli powody, by tak wierzyć, lecz w czasach Einsteina nie było to już konieczne. Co więcej, jego teoria
stawiła mu opór i nie chciała opisywać świata statycznego. Zamiast zorientować
się, że prawa fizyki są mądrzejsze od poglądów filozoficznych, Einstein tak wierzył w niezmienność Wszechświata, że zdecydował się zmodyfikować równania
rządzące grawitacją (wprowadził tzw. stałą kosmologiczną) i stracił szansę na
podanie jako pierwszy poprawnego (zgodnego z obserwacjami) relatywistycznego (tzn. zgodnego z OTW) modelu Wszechświata. (Termin „model” oznacza
tu uproszczoną teorię Wszechświata, taką, jaką jest sens zbudować. Dokładnego
opisu pola grawitacyjnego w każdym miejscu w Kosmosie nie zbudujemy nigdy,
bo taki opis musiałby uwzględniać każde istniejące w świecie ciało, w tym każdego z nas, zatem byłby on przerażająco skomplikowany i nawet gdybyśmy dostali go w prezencie od Stwórcy, to byłby absolutnie nie do użycia. Grawitacyjny
model Wszechświata i kosmicznej materii opisuje rzeczywistość w przybliżeniu,
w skali odległości pomiędzy gromadami galaktyk; pojedynczych gwiazd, a nawet całych galaktyk on nie uwzględnia). Statyczny model wszechświata Einsteina z 1917 r. szybko wywrócił się z przyczyn teoretycznych i obserwacyjnych.
W latach 1922-24 rosyjski matematyk Aleksander Friedmann podaje model
ewoluującego rozszerzającego się („ekspandującego”) wszechświata i to on stanowi matematyczną podstawę dzisiejszej kosmologii.
W 1924 r. Amerykanin Edwin Hubble wykazuje, że tajemnicze „mgławice
pozagalaktyczne” to odrębne galaktyki, podobne do naszej Drogi Mlecznej;
Wszechświat odtąd postrzegamy jako rojowisko nie gwiazd, lecz galaktyk.
W 1927 r. na scenie pojawia się belgijski duchowny Georges Lemaître
(1894‑1966). Ponownie odkrywa ekspandujący jednorodny izotropowy model
kosmologiczny Friedmanna, który po krytyce wyrażonej przez Einsteina poszedł
w odstawkę. Lemaître czyni następny krok: dotąd kosmologia była matematyczna – zajmowała się kosmiczną grawitacją, czyli geometrią czasoprzestrzeni. On
inicjuje kosmologię fizyczną, mówiącą, co się dzieje z materią w tym świecie.
Skoro czasoprzestrzeń rozszerza się, powiada Lemaître, to materia rozbiega
się i odległości między ciałami kosmicznymi rosną. Podaje liniowe prawo Lemaître’a–Hubble’a oddalania się ciał i opierając się na dostępnych mu wynikach
obserwacji, szacuje wartość stałej Lemaître’a–Hubble’a w tym prawie na dziewięć razy większą niż wartość obecnie przyjmowana.
W 1929 r. Hubble, opierając się na obserwacjach cudzych i własnych, ogłasza
„powszechną ucieczkę galaktyk” (stąd nazwy „prawo Hubble’a” i „stała Hubble’a” przez kilkadziesiąt lat powszechnie występujące w literaturze).
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W 1931 r. Einstein uznaje, że Wszechświat ewoluuje, bo rozszerza się. Po
25 wiekach załamuje się tradycja postrzegania całego Kosmosu jako globalnie
niezmiennego. Filozofia ustępuje miejsca fizyce.
W 1931 r. Lemaître argumentuje, że jeżeli w rozszerzającym się Wszechświecie będziemy cofać się w czasie, to kosmiczna materia w końcu zbiegnie się do
jednego punktu. I na odwrót, Wszechświat rozpoczął ekspansję (narodził się)
w wyniku wybuchu tego „pierwotnego atomu”.
Einstein i naukowy opiekun Lemaître’a, sławny astrofizyk angielski Arthur
Eddington, odnieśli się nieufnie do koncepcji pierwotnego atomu, niepodobnego
do znanej materii i nie wiadomo dlaczego eksplodującego. To nadmiernie przypominało religijną kreację świata. Prawa zachowania materii (masy) i energii
musiały być w tym osobliwym punkcie czasoprzestrzeni złamane. Model Friedmanna–Lemaître’a miał dodatkowy kłopot: jeżeli czas liczyć od momentu wybuchu, to pomiar stałej Lemaître’a–Hubble’a (Hubble ok. 1936 r.) dawał wiek
Wszechświata mniejszy niż wiarygodnie ustalony geologicznie wiek Ziemi.
Od 1948 r. kosmologia fizyczna Lemaître’a miała groźnego konkurenta: wybitny astronom angielski Fred Hoyle (1915-2001) zaproponował teorię stanu
stacjonarnego Wszechświata. Przestrzeń się rozszerza, galaktyki rozbiegają się
(„uciekają”), więc gęstość materii powinna maleć. Hoyle wysunął koncepcję, że
istnieje niewyczerpywalne źródło materii, kreujące w całej przestrzeni Kosmosu
atomy dokładnie w takiej liczbie, by skompensować ich ubytek wskutek ekspansji. Wszechświat jest w tym sensie w ruchu, a jednocześnie nie zmienia się.
Ta koncepcja nigdy nie uzyskała porządnej podstawy fizycznej (co kreuje nowe
atomy i to w ściśle wymaganej ilości?), lecz miała atrakcyjny walor – usuwała
niechcianą przez większość fizyków i astronomów pierwotną osobliwość czasoprzestrzeni, czyli początek świata. Hoyle użył tej niechęci jako argumentu za
swoją teorią również wobec szerszej publiczności: w audycji popularnonaukowej
radia BBC w 1949 r. stwierdził, że według poglądów Lemaître’a świat zaczął się
od „wielkiego bum!”. To drwiące określenie („big bang!”) miało zdyskredytować
te poglądy. Hoyle nie przewidział, że dwadzieścia lat później szydercza nazwa
awansuje i stanie się poważnym terminem naukowym powszechnie stosowanym
w literaturze fachowej (wymogi języka polskiego sprawiły, że przekład jest poważniejszy i brzmi „Wielki Wybuch”). W owym czasie niektórzy nazywali Lemaître’a „eksplozywnym jezuitą”.
Od wczesnych lat czterdziestych kosmologią fizyczną opartą na modelu
Friedmanna–Lemaître’a interesował się amerykański fizyk rosyjskiego pochodzenia, George Gamow (1904-1968), do tego czasu znany z dokonań w fizyce jądrowej: podał kwantowomechaniczną teorię rozpadu jądra z emisją cząstki
alfa (jądro helu) oraz przedstawił kroplowy model jądra atomowego. W latach
1946-1953 Gamow wraz ze współpracownikami, swoim doktorantem Ralphem
Alpherem, Robertem Hermanem i znanym astrofizykiem niemieckim, Hansem
Bethem (1906-2005), opublikował około 20 prac o fizyce Wielkiego Wybuchu
i jego konsekwencjach. Gamow widział tu dwa zagadnienia: skąd się wzięły pier-
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wiastki chemiczne i czy po Wielkim Wybuchu pozostały jakieś ślady świadczące o jego zajściu? Odnośnie pierwszej kwestii uznał, że pierwiastki nie istniały
w obecnych ilościach od samego początku, lecz zostały wytworzone wkrótce po
nim. W 1948 r. powstaje teoria abg syntezy pierwiastków w bardzo wczesnym
Wszechświecie (nazwa nie pochodzi od nazw cząstek promieniowania jądrowego, alfa – jądra helu, beta – elektronów i gamma – fotonów, lecz od nazwisk
Alpher, Bethe, Gamow; Bethe został dopisany przez Gamowa w tym celu, o co
do końca życia Alpher miał do niego żal). Gamow założył, że na samym początku
materia składała się wyłącznie z protonów i neutronów, a wszystkie pierwiastki
powstały przez wychwyt kolejno pojedynczych neutronów, poczynając od oddzielnych protonów. Teoria była błędna i podawała w miarę poprawnie tylko ilości wodoru, jego izotopu deuteru i helu, czyli niewiele.
Po drugie, Gamow zastanawiał się, czy pierwotna mieszanina protonów i neutronów była zimna czy gorąca. Początkowo sądził, że była zimna, lecz potem
uznał, że bardzo gęsta (świat był skurczony do bardzo małej objętości) plazma
była gorąca, co było konieczne dla zajścia reakcji syntezy jądrowej. W gorącej
naładowanej elektrycznie plazmie było promieniowanie elektromagnetyczne pozostające w równowadze termodynamicznej z plazmą, zatem można mu przypisać temperaturę tej plazmy. W miarę rozszerzania się przestrzeni plazma rozrzedza się i ochładza, podobnie maleje temperatura promieniowania, co przejawia
się tym, że długość fali każdego fotonu jest rozciągana w takim samym stopniu
jak sama przestrzeń. Gdy temperatura spadnie do ok. 6000 K, elektrony łączą się
ze swobodnymi protonami (których jest większość), znika naładowana plazma,
a na jej miejsce pojawia się neutralny gaz wodorowo–helowy, który dla światła
jest bardziej przejrzysty od powietrza. Fotony przestają oddziaływać z materią
i rozchodzą się swobodnie w tym gazie. Rojowi fotonów nadal przypisujemy
temperaturę, która stale maleje w miarę rozszerzania się Wszechświata. Zatem
dzisiaj w całej przestrzeni kosmicznej powinno istnieć promieniowanie o niskiej
temperaturze, będące reliktem tamtej gorącej epoki.
W 1948 r. Gamow ogłosił, że promieniowanie reliktowe powinno istnieć,
a Alpher i Herman wyliczyli, że obecnie ma ono temperaturę T ≈ 5 K, zatem
dominują w nim fotony mikrofalowe (długość fali rzędu 1 mm). Oba te wyniki
Gamow przedstawił w 1948 r. na zjeździe Amerykańskiego Towarzystwa Fizycznego; spotkał się z ogólnym niedowierzaniem. Nie jest całkiem pewne dlaczego;
przypuszczalnie dominowała niechęć do idei początku Wszechświata, ponadto
były to początki radioastronomii i wykrycie promieniowania termicznego o tak
niskiej temperaturze było skrajnie trudne (aczkolwiek nie niemożliwe). Grupa
Gamowa, niezrażona niechęcią, kontynuowała badania.
W 1949 r. Gamow poprawnie ustalił, że synteza protonów i neutronów w deuter zaczyna się wtedy, gdy temperatura plazmy i fotonów obniży się na tyle, że
fotony nie będą w stanie rozbijać nowo powstałych jąder deuteru. Alpher i Herman powtórzyli swoje rachunki i zmienili aktualną temperaturę promieniowania
reliktowego na T = 28 K, czyli oddalili się od faktycznej wartości.
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W 1953 r. rachunki te wykonał Gamow i obniżył tę temperaturę do T ≈ 7 K.
W tym samym roku zmienił zainteresowania i zajął się biofizyką. Badania w kosmologii fizycznej faktycznie ustały.
W latach pięćdziesiątych XX wieku w dość wąskim kręgu astronomów pozagalaktycznych i kosmologów koncepcje Lemaître’a i grupy Gamowa były znane,
lecz spotykały się z niedowierzaniem. Silniejsza była hipoteza świata stacjonarnego Hoyle’a, ale i ona nie zyskała szerokiego uznania. Rosyjski fizyk Władimir
Fock (1898-1974) w znanym podręczniku OTW (z 1955 r.) określił kosmologię
jako dziedzinę science-fiction. Kosmologię wczesnego Wszechświata dodatkowo pogrążała kwestia pochodzenia pierwiastków. W 1957 r. Fred Hoyle we
współpracy z małżeństwem Margaret i Geoffreyem Burbidge oraz Williamem
Fowlerem wykazał, że wszystkie pierwiastki o jądrach cięższych od helu (za wyjątkiem litu i berylu) są syntetyzowane w gwiazdach, głównie tych cięższych;
obecnie jest to powszechnie przyjęta teoria powstawania pierwiastków.
Przypuszczalnie w latach 1955-57 dokonano dwukrotnie przypadkowego odkrycia promieniowania reliktowego, we Francji i w ZSRR; w obu przypadkach
nie rozpoznano, co znaleziono.
Pomimo niechętnego nastawienia do kosmologii, sprawy powoli dojrzewały.
Po 1960 r. kosmologią zainteresował się wybitny fizyk amerykański, Robert H.
Dicke (1916-1997), teoretyk i konstruktor nowych przyrządów pomiarowych.
Wrócił on do idei promieniowania reliktowego i oszacował jego obecną temperaturę na ok. 40 K. Również w ZSRR koncepcja wczesnego Wszechświata
(chociaż może nie samego jego początku) zaczęła być poważnie rozpatrywana.
W 1962 r. Jakow Zeldowicz (1914-1987), zajmujący się wcześniej teorią szybkiego spalania i jej zastosowaniem do broni jądrowej, przerzucił się na politycznie bezpieczniejsze tematy i rozważał hipotezę zimnego Wielkiego Wybuchu.
Z kolei młodzi astrofizycy, Igor Nowikow i A. Doroszkiewicz wrócili w latach
1963-64 do idei Gamowa, Alphera i Hermana i zaproponowali poszukiwania promieniowania reliktowego.
W 1964 r. sprawy gwałtownie przyspieszyły. Robert Dicke sformował grupę do badań kosmologicznych złożoną z radioastronomów Davida Wilkinsona
(1935-2002) i P. G. Rolla oraz teoretyka J. Peeblesa. Peebles prawidłowo wykonał obliczenia i przewidział istnienie termicznego promieniowania reliktowego
osiągającego maksimum natężenia dla mikrofal rzędu 1 mm, zatem grupa Dickego przystąpiła do konstruowania radioteleskopu dostosowanego do obserwacji
takiego promieniowania, dochodzącego do Ziemi nie z jednego kierunku, lecz
z całej sfery niebieskiej. Mieli pecha.
Nieco wcześniej, w pobliskich Laboratoriach Bella dwaj fizycy, Arno Penzias
i Robert Wilson, zbudowali czułą antenę do detekcji fal radiowych odbitych od
satelity telekomunikacyjnego Echo, zatem interesowała ich łączność satelitarna, a nie jakiekolwiek badania astrofizyczne. Ich antena nadawała się do łapania
bardzo słabych sygnałów na mikrofalach. Dla fal o długości 7,35 cm odkryli
uporczywy szum dochodzący z całego nieba, którego nie byli w stanie usunąć
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pomimo intensywnych starań. Mieli szczęście (iskrę bożą?), iż nie uznali tego za
złośliwość rzeczy martwych, lecz za coś ważnego. Opisy dalszego biegu wydarzeń różnią się w szczegółach, lecz różnice te nie są istotne. Penzias dowiedział
się od znajomego fizyka, że niejaki Peebles napisał artykuł, jeszcze nie opublikowany, krążący w preprincie (w czasach przed Internetem prace naukowe zanim
ukazały się po recenzji w czasopiśmie naukowym, były przez autorów rozsyłane
do głównych ośrodków badawczych w postaci druku zwanego preprintem), który
może być im pomocny. Penzias przeczytał artykuł i skontaktował się z szefem
grupy, Dickem i zaprosił go do ich radioteleskopu. Dicke obejrzał wyniki pomiarów Penziasa i Wilsona i stwierdził, że są zgodne z przewidywaniami Peeblesa
– zarejestrowali promieniowanie reliktowe. Teoria spotkała się w końcu z obserwacjami.
Uzgodniono, że obie grupy opublikują odrębne artykuły cytujące się nawzajem. W 1965 r. w czołowym czasopiśmie astrofizycznym Astrophysical Journal
Letters ukazały się obok siebie dwie krótkie prace. Pierwsza, zatytułowana Cosmic black-body radiation, licząca tylko pięć stron, podpisana na końcu (jak list)
kolejno przez Dickego, Peeblesa, Rolla i Wilkinsona, wykłada zwięźle teorię promieniowania reliktowego. Autorzy zaczynają od wymienienia możliwych hipotez kosmologicznych: teorii stanu stacjonarnego, wpływu zjawisk kwantowych
na gęstą plazmę (do dziś w tej kwestii jest dużo więcej zuchwałych pomysłów
niż uzasadnionych twierdzeń) oraz świata przestrzennie zamkniętego, który wielokrotnie przechodzi cykl rozszerzania się do maksymalnych rozmiarów, a potem
kurczenia się do minimum, dzięki czemu istnieje dowolnie długo i nie ma początku. Następnie (pomijając teorię Hoyle’a) stwierdzają, że wystarczy rozważyć
przeszłość, gdy świat był mały i bardzo gęsty, więc powinien był być bardzo gorący i przedstawiają zwięźle „termiczną historię” świata i jej stan obecny: istnieć
winno promieniowanie termiczne jako relikt tamtej epoki. Tu powołują się na
obserwacje Penziasa i Wilsona („informacja prywatna”), bo ich antena (budowana przez Rolla i Wilkinsona) jeszcze nie mierzy. Powołują się na będący w druku
artykuł Peeblesa, grupę Gamowa i paru innych autorów; brakuje odwołań do
Friedmanna i Lemaître’a.
Bezpośrednio po niej następuje licząca niepełne dwie strony praca pod (przesadnie) skromnym tytułem A measurement of excess antenna temperature at 4080
Mc/s, podpisana przez Penziasa i Wilsona, informująca, że rejestrują szum radiowy z całego nieba na fali 7,35 cm. Zakładając, że jest to równowagowe promieniowanie termiczne (czego z pomiaru na jednej długości fali niepodobna ustalić),
to z jego natężenia na tej długości fali wyliczają, że ma ono temperaturę około
3,5 K. Skąd się ono wzięło – odsyłają do poprzedzającej pracy grupy Dickego.
Dla kosmologii fizycznej, i w ogóle dla kosmologii, to był prawdziwy przełom. W bardzo krótkim czasie ogół ekspertów uznał, że model Friedmanna–Lemaître’a jest poprawnym opisem rzeczywistego świata, że istniał młody, gęsty
i gorący świat wypełniony plazmą cząstek elementarnych, w którym nie było
gwiazd ani planet. Jedynie Hoyle (a z nim paru wiernych uczniów) z uporem bu-
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dzącym bardziej zażenowanie niż podziw, do końca życia bronił koncepcji świata
stanu stacjonarnego, usiłując podać czysto astrofizyczne, a nie kosmologiczne
wyjaśnienie istnienia termicznego promieniowania mikrofalowego. Nie udało
się to się ani jemu, ani nikomu innemu. Co więcej, argument, który przez wiele
lat uderzał w model Friedmanna–Lemaître’a i wspierał koncepcję Hoyle’a, teraz
obrócił się przeciwko niej. Chodzi o istnienie osobliwego punktu (o nieskończonej krzywiźnie), z którego miał narodzić się, czyli wyłonić, świat. Przez czterdzieści lat uważano to za dziwactwo, matematyczny artefakt, coś niefizycznego,
prawdziwą osobliwość. Wszechświat stanu stacjonarnego, wprawdzie obciążony
podejrzaną kreacją materii nie wiadomo jak, był od osobliwości wolny, więc wydawał się bardziej strawny. Jednak w drugiej połowie lat sześćdziesiątych Roger Penrose i Stephen Hawking udowodnili czysto matematyczne twierdzenia,
że przy bardzo sensownych założeniach o kosmicznej materii, czasoprzestrzenie w OTW zawierają punkty osobliwe. Przeciwnie, czasoprzestrzenie wolne od
osobliwości są rzadkie i specyficzne. Model Friedmanna–Lemaître’a przestał być
dziwactwem, stał się normą.
W ciągu paru następnych lat Peebles i inni wykonali bardzo szczegółowe obliczenia procesów pierwotnej nukleosyntezy pierwiastków. Zarazem kosmologia
oparta na czasoprzestrzeni Friedmanna–Lemaître’a ma kłopot: według niej cała
kosmiczna materia ma postać ciągłego jednorodnego gazu, a przecież istnieją
gwiazdy i ich skupiska, galaktyki. Konieczna była w ramach tej kosmologii teoria skupiania się gazu w makroskopowe ciała – teoria formowania struktur. Teoria ta jest do dzisiaj niezakończona, w jej rozwijaniu istotny wkład miał noblista
Peebles.
Obecnie kosmologia nadal intensywnie się rozwija, a liczba książek popularnonaukowych na jej temat świadczy o ogromnym nią zainteresowaniu, większym niż fizyką ciała stałego, która jest podstawą techniki komputerów, laptopów
i smartfonów. Zaiste jest to prawdziwie bezinteresowna ciekawość świata.
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Fizyka jądrowa w medycynie
Dorota Wierzuchowska
Instytut Fizyki
Uniwersytet Padagogiczny im. KEN Kraków

Odkrycia i rozwój fizyki jądrowej w ostatnich dziesięcioleciach przyniosły znaczący postęp w diagnostyce i terapii medycznej, dając lekarzom nowe narzędzia
przede wszystkim w walce z chorobami nowotworowymi i innymi zmianami patologicznymi.
Dzięki wiedzy o procesach zachodzących w jądrach atomowych możliwa jest
identyfikacja i precyzyjna lokalizacja źródła promieniowania, a następnie obrazowanie wewnętrznej struktury żywych organizmów i tkanek bez ich naruszania.
Początkiem na tej drodze było odkrycie przez Wilhelma Roentgena w 1895
roku (8 listopada) promieni X, za pomocą których można wykonywać stosowane dzisiaj rutynowo dwuwymiarowe prześwietlenia rentgenowskie (rys. 1)
oraz przekroje i obrazy przestrzenne, stosując wprowadzoną w 1971 roku przez
Godfreya Hounsfielda i Allana Cormacka bardziej zaawansowaną technikę tomografii komputerowej (CT) (rys. 2). Promieniowanie rentgenowskie początkowo stosowane było również do naświetlań powierzchniowych, niszczących
nowotwory skóry.

Rys. 1. Fotografia z lewej (domena publiczna) zdjęcie rentgenowskie zaprezentowane przez
W. Roentgena w 1896 r. i współczesne rutynowe prześwietlenie stóp (zdjęcie własne)
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Rys. 2. Obrazy uzyskane techniką tomografii komputerowej (CT)

Medycynę nuklearną zapoczątkowało odkrycie i wydzielenie przez Marię
Skłodowską i Piotra Curie pierwiastków promieniotwórczych: polonu (Po) i radu
(Ra) w 1898 roku. Separacja radu-226 z blendy uranowej umożliwiła wytworzenie i zastosowanie do radioterapii (niszczenia tkanek nowotworowych) silnych
źródeł promieniowania o dużej przenikliwości. W radioterapii wykorzystuje się
najczęściej wiązki promieniowania X, γ, elektrony i neutrony. Ważna jest możliwość ograniczenia zasięgu działania promieniowania do obszaru niszczonego
guza. Lepszą lokalizację przestrzenną promieniowania uzyskuje się w przypadku
stosowanych od początku lat sześćdziesiątych terapii z wykorzystaniem protonów i ciężkich jonów.
Techniki, wynalezione na potrzeby wojenne w latach czterdziestych, umożliwiły produkcję radioizotopów w akceleratorach cząstek i reaktorach jądrowych,
wśród których kobalt-60 stosowany jest w tzw. bombach kobaltowych do napromieniowań za pomocą zewnętrznych wiązek promieniowania (teleradioterapia), cez-137 i iryd-192 aplikowane na określony czas w postaci „igieł” i „tubek”
bezpośrednio w pobliże nowotworu (brachyterapia) lub jod-131, fosfor-32,
stront-89 podawane doustnie lub dożylnie odkładają się wybiórczo w objętości
guza jako wewnętrzne źródła promieniowania w terapii radioizotopowej.
Na podobnej zasadzie scyntygrafia do obrazowania wykorzystuje radiofarmaceutyki zawierające najczęściej technet-99m lub tal-201, jod-131, gal-67, połączone z odpowiednio dobranymi związkami chemicznymi (nośnikami) powodującymi gromadzenie się ich w tym, a nie w innym narządzie. I tak: koloidalna
siarka wychwytywana jest przez komórki Browicza-Kupfera wątroby; kuleczki albumin zatrzymują się w naczyniach włosowatych płuc; technet połączony
z fosforanami gromadzi się w kościach. Izotopy podawane są zwykle bezpośrednio do naczyń, wyjątkowo doustnie. Istnieją specjalne monogramy i wzory, na
podstawie których oblicza się dawkę izotopu w zależności od masy i powierzchni
ciała. Rozmieszczenie izotopów oraz drogi ich przepływu, wydzielania i wydalania rejestruje się przy pomocy umieszczonego nad pacjentem scyntygrafu albo
gamma kamery. Scyntygrafy są aparatami, w których detektor przesuwa się nad
badanym narządem. Jego obraz drukowany jest na papierze. Aparaty te są dziś
już przestarzałe, a czas badania bardzo długi, więc używa się ich przede wszyst-
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kim do badania małych narządów (np. tarczycy, nerek). Gamma kamery są nowszą generacją aparatów medycyny nuklearnej. Duża głowica tego aparatu obejmuje swoim polem widzenia całość badanego narządu (wątroby, serca, mózgu,
nerek), a badanie w porównaniu ze scyntygrafem trwa znacznie krócej. Wynik
badania można otrzymać na błonie fotograficznej, chociaż obecnie utrwala się
znacznie częściej w pamięci komputera. W obrazie komputerowym, zależnie od
potrzeb, możliwa jest zmiana skali barwnych, filtrowanie, wygładzanie, a przede
wszystkim badanie czynności narządów. Gamma kamery ruchome (rotujące)
umożliwiają uzyskanie obrazów warstwowych (tomograficznych), podobnie jak
w tomografii komputerowej. Obrazy te uzyskuje się przez okrężny ruch głowicy
aparatu wokół ciała pacjenta. Technika ta określana jest jako tomografia emisyjna pojedynczego fotonu (SPECT).
Badanie izotopowe nie jest badaniem niebezpiecznym. Radioizotopy używane w badaniach scyntygraficznych emitują względnie mało szkodliwe dla organizmu promieniowanie gamma. Pochłonięta dawka nie przekracza dwukrotności
dawki rentgenowskiego badania płuc, a w niektórych przypadkach jest zdecydowanie mniejsza. Badania izotopowe nie stwarzają wymiernego zagrożenia dla
domowników osoby poddanej badaniu, nie są też badaniami drogimi. Ich koszt
jest nieco wyższy od badań ultrasonograficznych, a znacznie niższy od tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego.
Inną izotopową techniką jest pozytonowa tomografia emisyjna (PET).
Pacjentowi podaje się substancję (glukozę) znakowaną radionuklidem (fluor-18),
ulegającym rozpadowi β+, ze względów bezpieczeństwa o krótkim czasie zaniku. Powstający pozyton (e+) szybko anihiluje z elektronem (e-) i powstają dwa
emitowane w przeciwnych kierunkach kwanty gamma, które są jednocześnie rejestrowane przez dwa z wielu detektorów rozmieszczonych na pierścieniu wokół
pacjenta. Rejestracja koincydencji czasowych zadziałania detektorów znajdujących się po przeciwnych stronach badanego obszaru pozwala na wyznaczenie
punktu, z którego nastąpiła emisja. Metodami tomograficznymi można uzyskać
rozkład przestrzenny i czasowy znakowanej substancji w ciele pacjenta i wnioskować o morfologii narządów. Obrazy uzyskiwane metodami radioizotopowymi (SPECT i PET) nie mają dużej zdolności rozdzielczej, czas badania jest długi,
a pochłonięta dawka promieniowania, choć niewielka, jest znacząca, ale uzyskiwane informacje są nieosiągalne innymi metodami np. magnetycznego rezonansu jądrowego MRI. Z tego względu stosuje się urządzenia hybrydowe, łączące
PET z tomografem CT lub rezonansem magnetycznym.
Przełomem w rozwoju metod obrazowania było odkrycie w 1946 roku zjawiska rezonansu magnetycznego (MR) i wykorzystanie go po raz pierwszy w 1973
roku do obrazowania z użyciem metod opracowanych dla tomografii komputerowej CT.
Jądra pierwiastków o nieparzystej liczbie protonów i neutronów charakteryzują się niezerowym wewnętrznym momentem pędu, zwanym spinem, i związanym z nim momentem magnetycznym. W przyrodzie występuje 117 izotopów
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Rys. 3. Skaner PET-CT i wynik badania (źródło: Wikipedia)

o takiej własności, z których najpowszechniejszy, zwłaszcza w organizmach
żywych, jest wodór o spinie ½ i z tego powodu jest on najczęściej wykorzystywany do obrazowania. Po umieszczeniu badanego obiektu w zewnętrznym polu
magnetycznym o indukcji magnetycznej B0 momenty magnetyczne orientują się
względem pola, zajmując tylko określone, dozwolone poziomy energetyczne. Po
zadziałaniu impulsu zmiennego pola elektromagnetycznego o częstości radiowej
możliwe są przejścia między tymi poziomami, jeśli spełniony jest warunek rezonansu tzn., gdy jego częstość ω odpowiada energii przejścia ∆E=ω=γ B0, gdzie
γ jest czynnikiem zależnym od rodzaju izotopu pierwiastka. Następuje absorpcja promieniowania, a następnie emisja sygnału, który jest analizowany. Można
precyzyjnie określić położenie i rodzaj źródła emisji i na tej podstawie, stosując
metody tomografii, wykonać obrazowanie wnętrza badanego obszaru. Najpierw
wykonywane są obrazy warstw będących przekrojem przez ciało pacjenta, a złożenie obrazów sąsiednich warstw daje obraz trójwymiarowy.

Rys. 4. Tomografia MR głowy, dwa z wykonanych w tym badaniu 729 przekrojów
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Częstość rezonansowa w danym polu o indukcji magnetycznej B0 zależy od
rodzaju jądra, ale również od jego otoczenia, tzn. od rodzaju cząsteczki, w której
ono się znajduje. Oznacza to, że jednakowe jądra mogą dawać rezonanse o różnych częstościach. Zespół rezonansów obserwowanych w danej substancji nosi
nazwę widma, a poszczególne rezonanse uwidaczniają się w postaci linii widmowych. Cząsteczka danego rodzaju posiada swoje charakterystyczne widmo, a natężenia linii zależą od stężenia związku. Analiza widm, czyli spektroskopia MRS
(spektroskopia zlokalizowana wysokiej rozdzielczości) pozwala np. na określenie rodzaju i stężenia metabolitów występujących w tkance badanego narządu.

Rys. 5. Aparat MRI i przykładowe widmo 1H NMR (żródło: Wikipedia)

W metodach magnetycznego rezonansu stosowane są pola magnetyczne stałe
i zmienne o częstościach radiowych, co jest bezpieczne dla pacjenta i nie naraża
na działanie szkodliwego promieniowania jonizującego. Wadą jest stosunkowo
wysoki koszt i długi czas pojedynczego badania.
Niszczące dla komórek działanie promieniowania jądrowego, polegające na
trwałym uszkodzeniu błon komórkowych i zakłóceniu procesu replikacji DNA,
wykorzystywane jest do sterylizacji radiacyjnej narzędzi chirurgicznych, leków
i przeszczepów tkankowych.
W chirurgii odtwórczo-naprawczej, przeszczepy (przede wszystkim z grupy tkanek łącznych: kości, ścięgien, skóry, rogówki, twardówki, zastawek serca
i in), pełnią funkcje protez biologicznych. Oprócz funkcji podporowych, stymulują procesy regeneracji w organizmie biorcy. Do przeszczepów tego rodzaju
stosuje się tkanki pozbawione komórek żywych. W tym celu wykorzystuje się
promieniowanie jądrowe, minimalizując równocześnie ryzyko przeniesienia zakażeń do organizmu biorcy. Zaletą sterylizacji radiacyjnej jest prostota i szybkość
procesu przeprowadzanego w temperaturze pokojowej, oraz – dzięki przenikliwości promieniowania gamma – możliwość stosowania całkowicie szczelnych
opakowań zabezpieczających przed dostępem powietrza i zanieczyszczeniami
po sterylizacji. Należy podkreślić, że ten sposób nie wywołuje radioaktywności
sterylizowanego materiału.
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Przedstawione zostały najpowszechniejsze zastosowania fizyki jądrowej
w medycynie, bez których diagnostyka i leczenie wielu trapiących ludzkość chorób nie byłaby możliwa. Dziedzina ta dynamicznie się rozwija, dając lekarzom
coraz skuteczniejsze narzędzia ratujące ludzkie życie.
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Mikrotomografia komputerowa na
Uniwersytecie Jagiellońskim
Bartosz Leszczyński
Zakład fizyki Medycznej, Instytut Fizyki UJ

Metody tomograficzne
Obecnie metody tomograficzne takie jak tomografia komputerowa (CT), tomografia rezonansu magnetycznego (MRI) czy pozytronowa tomografia emisyjna
(PET) stanowią podstawę diagnostyki obrazowej wielu chorób i urazów. Metody
te zostały opracowane i udoskonalone do optymalnego obrazowania pacjentów,
osiągając przestrzenne zdolności rozdzielcze 0.24 mm w przypadku CT [1] czy
0.1 mm w przypadku badań ex-vivo 7T MRI [2]. Tomografy kliniczne mają zapewnić maksymalną rozdzielczość w możliwie krótkim czasie, z zachowaniem
bezpieczeństwa pacjenta, w szczególności ograniczenia dawki promieniowania
w CT i PET. Urządzenia te posiadają swoje odpowiedniki przeznaczone do badań przedklinicznych ex-vivo i in-vivo na małych zwierzętach laboratoryjnych.
Dzięki obrazowaniu znacząco mniejszej objętości (zwykle kilka lub kilkadziesiąt
centymetrów sześciennych) i znacznie łagodniejszych restrykcjach co do dawki
promieniowania X w CT, czy wartości indukcji pola magnetycznego w MRI,
możliwe jest osiągnięcie dużo wyższych zdolności rozdzielczych na poziomie
mikrometrów. W ten sposób definiuje się mikrotomografy.
Mikrotomografia komputerowa
Mikrotomografia komputerowa (micro-CT) to niedestrukcyjna metoda obrazowania niewielkich próbek z przestrzenną zdolnością rozdzielczą rzędu mikrometra. Wszystkie rodzaje tomografii komputerowej wymagają do działania
źródła promieniowania rentgenowskiego. Istnieją wprawdzie laboratoria mikrotomograficzne działające przy synchrotronach i korzystające ze wszystkich zalet
promieniowania synchrotronowego, takich jak monochromatyczność i wysoka
intensywność promieniowania. Jednakże ze względu na ograniczoną dostępność
synchrotronów znakomita większość klinicznych tomografów komputerowych
i mikrotomografów komputerowych wykorzystuje lampy rentgenowskie. Drugim elementem potrzebnym do budowy tomografu komputerowego jest detektor
promieniowania X. Wykorzystuje się tu matryce CCD lub CMOS połączone ze
scyntylatorem przekształcającym promieniowanie X na widzialne. W tomografach klinicznych używa się nawet 320-warstwowych detektorów [3] – oznacza
to, że możliwe jest zarejestrowanie danych do uzyskania 320 obrazów warstw
badanego pacjenta. W mikrotomografii stosuje się wysokorozdzielcze kamery
pozwalające na uzyskanie obrazu w rozdzielczości nawet 16 megapikseli w pro-
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porcji 4:3, co odpowiada 4920 × 3264 pikseli. Można powiedzieć, że w terminologii tomografii klinicznej detektor taki ma 3264 rzędy.

Pomiędzy lampą rentgenowską a detektorem umieszcza się badaną
próbkę (lub pacjenta). W trakcie pomiaru próbka obraca się wokół własnej
osi z niewielkim krokiem rzędu ułamka stopnia. Dla każdego kroku rejestrowane jest zdjęcie rentgenowskie, w tomografii komputerowej zwane
projekcją. W tomografii klinicznej, ze względu na komfort pacjenta, to
układ lampa-detektor obraca się, a pacjent spoczywa na stole pomiędzy
nimi. Promieniowanie rentgenowskie jest osłabiane przez materię budującą próbkę. Osłabienie to zależy od liniowego współczynnika osłabienia
proporcjonalnego do liczby atomowej Z materiału, a tym samym od gęstości oraz grubości materiału. Detektor rejestruje obraz osłabienia wiązki
promieniowania zachodzącego w próbce.
Tomografia komputerowa jest pośrednią metodą obrazowania. Zarejestrowane projekcje wykorzystuje się w procesie rekonstrukcji obrazu,
która pozwala na obliczenie na ich podstawie trójwymiarowego rozkładu
liniowego współczynnika osłabienia promieniowania rentgenowskiego
wewnątrz próbki. Rozkład ten normalizuje się i przedstawia w formie
obrazów przekrojów poprzecznych badanej próbki. Zwykle są to obrazy
przedstawione w 256 odcieniach szarości. Dla lepszego uwidocznienia
analizowanych struktur stosuje się wirtualnie nakładaną skalę barwną dostosowywaną na potrzeby danej próbki.
Zastosowania mikrotomografii komputerowej
Tkanki wysokozmineralizowane
Pierwotnie mikrotomografia komputerowa wykorzystywana była do badania próbek wysokozmineralizowanych, takich jak kości i zęby. W strukturze kości
najbardziej interesującym w mikrotomografii obszarem jest obszar kości beleczkowej (rys. 1), która dzięki
możliwości remodelingu zmienia swoje własności pod
wpływem m. in. procesów chorobowych, np. osteoporozy, stosowania leków czy procesów starzenia [4].
Mikrotomografy komputerowe mogą współpracować
z przystawką do pomiarów wytrzymałości próbki na
ściskanie i rozciąganie. Wykonanie mikrotomografii
komputerowej pod zadanym obciążeniem umożliwia
mikroskopową analizę zmian geometrii badanego maRys. 1. Wizualizacja 3D
teriału.
głowy
kości udowej szczura.
Tkanki zmineralizowane doskonale nadają się do
Widoczna jest struktura kości
obrazowania mikrotomograficznego ze względu na
beleczkowej
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wysoką zawartość hydroksyapatytu (Ca10(PO4)6(OH)2), którego gęstość jest trzykrotnie wyższa niż otaczających kości tkanek miękkich.
Tkanki miękkie
Różnice w osłabieniu promieniowania rentgenowskiego pomiędzy tkankami
miękkimi są bardzo subtelne (maksymalnie 5%), co czyni je praktycznie nierozróżnialnymi na obrazie tomograficznym. W klinicznej tomografii komputerowej stosuje się środki kontrastowe, czyli substancje mające znacząco różnić się
współczynnikiem osłabienia promieniowania względem otoczenia. Najczęściej
są to substancje podawane dożylnie w celu uwidocznienia naczyń krwionośnych
lub doustnie w celu zobrazowania układu pokarmowego. Stosowanie tego typu
środków kontrastowych jest również możliwe w mikrotomografii in-vivo małych
zwierząt laboratoryjnych, w odróżnieniu od mikrotomografii ex-vivo, gdzie najczęściej dysponujemy próbką w postaci pojedynczego narządu lub jego fragmentu, np. biopsji tkanki nowotworowej.
W praktyce mikrotomograficznej ex-vivo stosuje się barwienie (ang. staining) środkami kontrastującymi bazującymi na procesach dyfuzyjnych. Metoda
ta wywodzi się z mikroskopii, jednakże w przypadku mikrotomografii próbkę
zanurza się w roztworze środka kontrastującego na czas od kilku godzin do kilku tygodni w zależności od specyfiki próbki. Najczęściej stosowanymi środkami kontrastującymi są związki jodu, np. płyn Lugola (I3K), czterotlenek osmu
(OsO4) czy kwas fosforowolframowy (PTA). Barwienie typu staining jest bierne i działa globalnie na całą próbkę. Pozwala to na wizualizację wielu tkanek
i struktur w analizowanym materiale. Drugi rodzaj kontrastowania w mikrotomografii komputerowej wykorzystuje perfuzję, czyli nastrzyknięcie naczyń krwionośnych zwierzęcia laboratoryjnego środkiem kontrastowym. W odróżnieniu od
dożylnego podania kontrastu, perfuzja nie jest zabiegiem przyżyciowym, środek
kontrastowy nie jest metabolizowany, a pozostaje w naczyniach danego narządu
lub całego zwierzęcia. Do kontrastowania perfuzyjnego wykorzystuje się m. in.
komercyjnie dostępne środki, jak np. µAngiofil [5], a także tusz. Perfuzja jest
procesem aktywnym i lokalnym, co oznacza, że nastrzykuje się tylko naczynia
krwionośne. Pozostałe tkanki nie są kontrastowane.
Stosowanie stainingu pozwala na zwizualizowanie jednego z najbardziej złożonych anatomicznie narządów, czyli gałki ocznej. Badania zostały przeprowadzone na modelu świńskim ze względu na wysoką zbieżność wymiarów i struktury anatomicznej z okiem ludzkim. Barwienie czterotlenkiem osmu i płynem
Lugola pozwoliło na uwidocznienie rogówki, komory przedniej oka, soczewki, ciała rzęskowego, siatkówki, naczyniówki, twardówki, nerwu wzrokowego
i wielu innych struktur istotnych w diagnostyce klinicznej [6]. Optymalizacja
przygotowania, utrwalania, barwienia oraz analizy prawidłowych gałek ocznych
pozwoliła na rozszerzenie badań o patologiczne zmiany w obrębie narządu wzroku. Zastosowano chomiczy model czerniaka gałki ocznej (ang. Bomirski Hamster Melanoma BHM). Komórki ludzkiego czerniaka skóry były wszczepiane
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do komory przedniej gałki ocznej chomika syryjskiego, w której następował ich
dalszy wzrost. Mikrotomografia w połączniu z odpowiednim barwieniem pozwoliła na ocenę rozwoju unaczynienia i obszarów martwiczych guza, co pokazano
na rys. 2 [7].

Rys. 2. Wizualizacja 3D gałek ocznych: prawidłowej (po lewej stronie) i z czerniakiem BHM (po
prawej stronie). Próbki barwiono płynem Lugola 96 godzin. Numerami zaznaczono przykładowe
części anatomiczne: rogówka (1), soczewka (2), nerw wzrokowy (3), naczynia krwionośne
nowotworu (4)

Staining jest niezwykle uniwersalną metodą, ponieważ pozwala na kontrastowanie zarówno małych, jak i dużych wielonarządowych próbek. Jest to szczególnie dobrze widoczne na obrazie mikrotomogaficznym całych embrionów np.
embrionu owcy na rys. 3. Dzięki temu uzyskujemy możliwość analizy nie tylko
guzów pierwotnych, ale również przerzutów w innych narządach. Wadą tej metody jest czas potrzebny na barwienie dużych próbek – może on wynieść nawet
kilka tygodni.
Metoda kontrastowania perfuzyjnego jest znacznie szybsza. Czas wymagany na barwienie związany jest tylko
z czasem wstrzyknięcia środka kontrastującego i utrwalenia próbki. Jako
wynik uzyskujemy bardzo szczegółowy
model sieci naczyń krwionośnych, łącznie z kapilarami średnicy kilku mikrometrów. Wysoka zdolność rozdzielcza
obrazowania naczyń stanowi przewagę
perfuzji nad stainingiem używanym do
obrazowania naczyń.
Rys. 3. Wizualizacja 3D embrionu
owcy wykonana na podstawie pomiaru
mikrotomograficznego z barwieniem płynem
Lugola przez 4 tygodnie
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Podsumowanie
Metoda mikrotomografii komputerowej daje ogromne możliwości badań
przedklinicznych, może posłużyć do analizy morfologii zmian chorobowych czy
wpływu zaaplikowanej terapii. Optymalne kontrastowanie rozszerza spektrum
zastosowań na tkanki miękkie, dzięki temu mikrotomografia komputowa staje się
realną alternatywą dla badań histopatologicznych. Uzyskuje ona ogromną przewagę dzięki niedestrukcyjności oraz możliwości analizy trójwymiarowej próbki
jako całości.
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Kształcenie kompetencji badawczych
– raport z wizyt studyjnych w kilku
szkołach europejskich
Dagmara Sokolowska, Mateusz Wojtaszek
Instytut Fizyki UJ
Opisane w niniejszym artykule wizyty studyjne zostały zrealizowane w ramach
projektu Akademickie Centrum Kreatywności, prowadzonego w roku 2015 przez
Zespół z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ. Celem projektu było wprowadzenie i przebadanie na lekcjach przyrody w szkołach podstawowych wykonalności i efektywności metody odkrywania przez dociekanie1
(inquiry-based learning, IBL) (Artigue, Dillon, Harlen i Lena, 2012; McDermott
1996; Banchi i Bell, 2008; Bell, Smetana i Binns, 2005; Bell, Urhahne, Schanze i Ploetzner, 2010) oraz spójnych z nią sposobów oceniania kształtującego
uczniów (Black i William, 2009). Jednym z zadań projektu było także zaznajomienie się z realiami stosowania metody IBL na lekcjach przyrody w szkołach
podstawowych i średnich w wybranych krajach europejskich.
W trakcie trwania projektu odbyły się trzy wizyty studyjne. Pierwsza z nich
została zorganizowana w kwietniu 2015 r. przez King’s College w Londynie.
Obejmowała spotkania, warsztaty i dyskusje z ekspertami IBL oraz wizytę
w szkole podstawowej w dzielnicy Essex, w której to placówce uczniowie regularnie uczą się przyrody metodą IBL.
Drugą wizytę studyjną zaplanowano we współpracy z Wydziałem Edukacji
Uniwersytetu w Lublanie na Słowenii na maj 2015 r. Obejmowała ona obserwacje szkoleń przyszłych nauczycieli przyrody, warsztaty z IBL oraz wizytacje
w szkołach pracujących tą metodą. Ośrodek uniwersytecki w Lublanie jest dobrze znany z implementacji IBL, zarówno w kształceniu pedagogicznym, jak
i – a dużą skalę – w praktyce szkolnej i stanowi przykład, w jaki sposób metoda
ta może być wdrażana w sposób systemowy.
Ostatnią wizytę studyjną zorganizowali w październiku 2015 r. na terenie Belgii przedstawiciele Katholiek Onderwijs Vlaanderen, organizacji zajmującej się
systemowym coachingiem nauczycieli i administracji szkół we Flandrii oraz pozarządowej organizacji edukacyjnej PONTon. Grupa wizytująca z Polski wzięła
udział w warsztatach dotyczących elektryczności, przeprowadzonych w całości
metodą IBL, a także w zwiedzaniu Centrum Nauki Technopolis, miała również
możliwość wzięcia udziału w organizowanej w tym czasie serii warsztatów dla
nauczycieli nauk przyrodniczych i technicznych. Przeprowadzono także obserwacje szkolenia dla nauczycieli – praktyków oraz wizytacje w dwóch szkołach
podstawowych, pracujących w metodzie otwartego odkrywania przez dociekanie
1

W niektórych opracowaniach nazywana „metodą dociekania naukowego”
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w ramach całorocznych zajęć fakultatywnych z zakresu przyrody. Ukoronowaniem wizyty w Belgii było uczestnictwo w Konferencji STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) zorganizowanej w Brukseli oraz osobiste
spotkanie delegacji z Polski z Panią Minister Edukacji Flandrii, Hilde Crevits.
KING’S COLLEGE W LONDYNIE
W dniach 27-30 kwietnia 2015 r. troje przedstawicieli grupy badawczej ACK
WFAIS UJ przebywało na wizycie studyjnej w Londynie, zorganizowanej przez
pracowników King’s College, dr Christine Harrison i dra Briana Matthewsa,
partnerów WFAIS w projekcie SAILS, finansowanym w ramach 7. Programu
Ramowego.
Dzień pierwszy
Podczas pierwszego dnia wizyty zostało zorganizowane spotkanie w siedzibie King’s College w Departamencie Edukacji Nauk Przyrodniczych i Ścisłych,
gdzie prowadzone są badania nad efektywnością metod stosowanych w nauczaniu tych przedmiotów, strategiami oceniania uczniów pracujących metodami aktywnymi (Black et al., 2006; Black i Wiliam, D., 2009) oraz nad metodami pracy
z nauczycielami.
Głównym tematem spotkania była realizacja nauczania metodą IBL. Dr Brian
Matthews już na samym wstępie podkreślił, iż, jego zdaniem, metoda ta nie może
zamykać się w cyklu „planowanie-wykonanie-wyciąganie wniosków”, lecz towarzyszyć jej powinno to, co jest nieodzowne w pracy prawdziwych naukowców: wspólna dyskusja i zaangażowanie emocjonalne. Dr Matthews, jak i wielu
innych współczesnych pedagogów, uważa, iż uprawiane nauki już na szczeblu
szkolnym jest nierozerwalnie związane z aspektami umiejętności miękkich i rozwojem kultury pracy w grupie (Hazelkorn, 2015). Podczas warsztatów przedstawił on opracowane przez grupę angielskich dydaktyków narzędzia wspierające
strategie oceny oraz wzmacniania zespołowej pracy uczniów. Szczególne zainteresowanie wzbudziły w wizytujących różnorakie, nieznane im wcześniej metody samooceny oraz oceny innych osób w grupie. Dr Brian Metthews udostępnił
także wizytującym liczne materiały dydaktyczne wykorzystywane w badanych
przez niego klasach. Znajdowały się w nich przykłady scenariuszy lekcji wykorzystujących angażujące pytania i gry dydaktyczne, możliwe (w ocenie wizytujących) do wdrożenia w polskich warunkach, a mogące służyć urozmaiceniu lekcji.
Najprostszą z nich okazało się domino, na którym zamiast klasycznych kropek
umieszczono pytania i spójne z nimi odpowiedzi z danego tematu lekcji.
Całość spotkania była przeplatana informacjami z autorskich badań dra Matthewsa, który poświęcił około dziesięciu lat zgłębianiu kwestii zróżnicowanego
zaangażowania chłopców i dziewcząt na lekcjach przedmiotów przyrodniczych
i ścisłych, możliwych przyczyn występowania tego zjawiska i sposobów zmiany
niekorzystnych trendów (Matthews, 2006).
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Dzień drugi
Drugi dzień wizyty studyjnej w Londynie poświęcono wizytacji w publicznej
szkole Northbury Primary School (Northbury Close, Barking, Essex IG11 8JA).
Specyfiką wybranej szkoły jest jej lokalizacja w dzielnicy emigrantów. Dlatego,
jak wynikało z rozmowy z nauczycielkami, szkoła boryka się w pracy dydaktycznej z wieloma dodatkowymi problemami, związanymi z trudnościami uczniów
w płynnym porozumiewaniu się w języku angielskim oraz wszelkiego rodzaju problemami występującymi w środowiskach rodzinnych uczniów (np. z niskim statusem ekonomicznym). Szkoła dostosowana została do przyjęcia dzieci
niepełnosprawnych i z trudnościami w uczeniu się. Dużą uwagę poświęca się
w niej aspektom występowania u dzieci różnorodnych alergii i zapobiegania ich
nasilaniu się (dostosowana stołówka, menu oraz ścisłe reguły ostrożności, znane
wszystkim dzieciom z pogadanek).
Spotkanie w szkole zostało podzielone na kilka części:
• wizytacja w klasie młodszej (uczniowie w wieku 7-8 lat),
• zapoznanie się z materiałami dydaktycznymi do nauki przyrody (podręczniki,
karty pracy),
• przeprowadzenie krótkich wywiadów z uczniami najstarszej, szóstej klasy,
dotyczących postrzegania przez nich przedmiotów przyrodniczych oraz wyboru kierunku przyszłych studiów
• wizytacja kolejnej lekcji, tym razem w starszej klasie (uczniowie w wieku
9-10 lat)
Wizyta w klasie 7-8-latków.
W oddziale, który wizytowano, uczyło się 30 dzieci w wieku
7-8 lat. W klasie tej było trzech
nauczycieli. Jeden, główny, prowadzący lekcje, jeden wspomagający i jeden przygotowujący
się do roli nauczyciela stażysta.
Dzieci od początku lekcji siedziały w grupach po 5 osób przy połączonych stolikach. Wszystkie materiały leżały na stole, ale pomimo
tego, żadne dziecko nie zajmowało się nimi, bo w klasie panowała
wyjątkowa dyscyplina. Nauczyciel w czasie lekcji korzystał z dobrze wyposażonej sali (rzutnik, komputer z głośnikami). Pomieszczenie posiadało także duży
zlew, w którym uczniowie nie tylko mogli myć ręce, ale i gdzie można było
bez trudu wyczyścić materiały i przyrządy używane podczas zajęć. Nauczyciel
rozpoczął lekcję od zadania pytania, na które nie było jednoznacznej odpowiedzi, a które miało pobudzić uczniów do myślenia i nastawienia ich na kreatyw-
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ne poszukiwanie rozwiązań. Dzieci podawały wiele odpowiedzi i dyskutowały
je między sobą. Następnie nauczyciel przeszedł do tematu lekcji: The light and
shadow – lekcja dotyczyła światła i powstawania cienia. Uczniowie otrzymali
zagadnienie badawcze do przebadania i przedyskutowania w pięcioosobowych
grupach: „Co to jest cień i jak powstaje?”. Po pewnym czasie uczniowie przedstawili swoje pomysły na forum całej klasy, a nauczyciel przyjął rolę moderatora dyskusji. W czasie wypowiedzi dzieci podawane przez nie sformułowania
były zastępowane przez nauczyciela innymi słowami – dzięki temu uczniowie
poznawali nowe słowa naukowe. Kolejnym zadaniem było ponowne przedyskutowanie tych wyrażeń i pojęć w grupach w celu lepszego zapamiętania i utrwalenia wiedzy. Następnie uczniowie, pracując w grupach, badali powstawanie cieni
oraz reguły ich powiększania i pomniejszania. Dyscyplina utrzymywana w klasie
sprawiała, że uczniowie bardzo chętnie dzielili się wszystkimi materiałami, tak
by wszyscy mieli okazję przeprowadzić eksperymenty. Należy jednak podkreślić, że dyscyplinowanie uczniów było elementem strategii szkoły, wychowania
w porządku i poszanowaniu dla innych, ale bez wprowadzania atmosfery strachu,
co objawiało się poprzez nieustanne stosowanie pewnej wspólnej dla wszystkich
nauczycieli strategii dzielenia czasu lekcji na krótkie fragmenty o zróżnicowanych poziomach aktywności, mające swój własny rytm, głośność oraz ustalone
ramy. Granice pomiędzy poszczególnymi etapami lekcji były ściśle określone,
dobrze znane uczniom i konsekwentnie stosowane przez nauczycieli.
Ostatnim zadaniem dla grup było sprawdzenie, które z przedmiotów przezroczystych, nieprzezroczystych i matowych przepuszczają światło, a które nie
oraz za którymi z nich powstaje cień. Dla obserwatorów było widoczne, że takie
postępowanie od najmłodszych lat sprawia, iż eksperymentowanie staje się dla
uczniów naturalne. Samodzielnie odkrywają otaczający ich świat, a szkoła pomaga poprzez udostępnienie im miejsca, materiałów i opieki nauczyciela-przewodnika. Po wykonaniu eksperymentów uczniowie musieli opowiedzieć o nich,
ale tym razem używając poznanych już wcześniej słów naukowych. Pod koniec
lekcji uczniowie oglądając film o teatrze cieni (pochodzący z popularnego angielskiego show) i bawiąc się teatrzykiem cieni, sami sprawdzali, w jaki sposób
sprawić, aby cień przybierał różne rozmiary. Na koniec lekcji, trwającej pełne
60 min, nauczyciel przypomniał uczniom, że jeśli czegoś nie rozumieją i potrzebują kolejnego wyjaśnienia, mają ku temu sposobność w trakcie przerwy na
lunch (około 90 min).
Przerwy pomiędzy lekcjami.
W czasie pierwszej 30-minutowej przerwy pomiędzy lekcjami uczniowie
szkoły w Essex nie mają czasu wolnego, ale wraz z uczniami z innych klas
uczestniczą w prelekcji, podczas której każdego dnia poznają nową opowieść.
Jednego dnia jest to fragment historii Wielkiej Brytanii, innego – historia techniki
czy ciekawostki związane z nauką.
Przed kolejną wizytą w klasie pojawiła się możliwość przejrzenia arkuszy
pracy i podręczników do nauki przyrody stosowanych w wizytowanej szkole.
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Podręczniki te zostały bardzo dobrze przygotowane: podzielone na moduły tematyczne, a każdy moduł – na lekcje o zróżnicowanym charakterze (obowiązkowe, nadobowiązkowe i dodatkowe). Takie podejście daje nauczycielowi dużą
elastyczność w doborze tematów i pozwala dostosować je do poziomu uczniów.
Każde zadanie w arkuszu pracy wykonywane na lekcji, bądź w domu, jest oceniane przez nauczyciela przy pomocy notatki dla ucznia. Nauczyciel zaznacza,
czy zadanie zostało zrobione perfekcyjnie, czy też uczeń musi coś jeszcze poprawić. W szkole w Essex nie stosuje się ocen numerycznych, ani też ocen na
koniec roku. Uczniowie otrzymują oceny jedynie na zakończenie szkoły, zdając
egzamin.
Podczas wizyty w szkole w Essex delegacji z Polski umożliwiono przeprowadzenie wywiadów z ośmiorgiem uczniów. Zadano im pytania dotyczące ich
nastawienia do przedmiotów przyrodniczych i ścisłych (science) oraz ich planów
zawodowych na przyszłość. W wywiadach uczestniczyli uczniowie klasy najstarszej, zdający w krótkim czasie egzamin kończący szkołę. Uczniowie byli bardzo
pozytywnie nastawieni i prawie wszyscy lubili przyrodę. Nie było osoby, która
nie lubiłaby nauk przyrodniczych ze względu na tematy lekcji. Uczniowie planujący wybór kariery związanej z naukami humanistycznymi lub w dziedzinach
artystycznych decydowali się na to z powodu swoich zainteresowań, a nie ze
względu na niechęć do nauk przyrodniczych. Połowa uczniów chciała studiować
medycynę, chemię, weterynarię lub pilotaż i nauki inżynieryjne.
Wizyta w klasie 9-10-latków
Parametry i warunki w obu klasach były podobne. Grupa liczyła trzydzieścioro uczniów i była
prowadzona przez jednego głównego nauczyciela, wspieranego
przez nauczyciela pomocniczego
oraz praktykantkę. W czasie lekcji uczniowie cały czas siedzieli
w grupach kilkuosobowych wokół
połączonych stolików. Na stolikach leżały materiały biurowe do
zapisywania informacji. Lekcja
zaczęła się od powtórki wiadomości z poprzednich zajęć. Uczniowie na czas zapisywali pisakami odpowiedzi na
pytania na małych suchościeralnych tabliczkach i na znak dany przez nauczyciela
podnosili je góry. Ta forma powtórki była ćwiczeniem niezmiernie angażującym
i wszyscy bardzo chętnie brali w niej udział. Lekcja dotyczyła elektryczności
i była kolejną z rzędu na ten temat, stąd można było zaobserwować, że uczniowie
posiadali już pewną wstępną wiedzę w tym zakresie. W kolejnym zadaniu nauczycielka wyświetlała na tablicy interaktywnej schematy obwodów elektrycznych, a uczniowie w parach decydowali, czy obwód zmontowany na podstawie
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takiego schematu działałby, czy nie. Po krótkiej rozmowie przedstawiali swoje
odpowiedzi na forum klasy. Następnie nauczycielka przedyskutowała z uczniami
zasady zachowania w czasie prowadzenia eksperymentów. Na tablicy napisała
trzy kryteria osiągnięcia sukcesu pracy w grupie: w grupie pracują wszyscy, każdy otwarcie przedstawia swoje pomysły (niezależnie od tego, czy są dobre, czy
złe), wszyscy wspólnie przygotowują się, by omówić wyniki pracy grupy. Po
tym wstępie uczniowie otrzymali elementy elektryczne i przystąpili do budowania obwodu elektrycznego. Sami musieli przejść proces rozumowania i dojść do
konstruktywnych wniosków bez pomocy nauczycieli. W czasie lekcji uczyli się
na błędach, dzielili się pomysłami i współpracowali. Gdy jakiejś grupie udało
się zbudować działający obwód (np. zaświeciła się lampka lub zaczął pracować
silniczek) nauczycielka przerywała na chwilę pracę w innych grupach i prosiła
uczniów o wyjaśnienie na forum klasy, co i w jaki sposób skonstruowali. Po
prezentacji uczniowie byli proszeni o ulepszenie swojego modelu. W ten sposób
żadna grupa się nie nudziła i cały czas mogła budować coś nowego. W wyniku
tej pracy niemal każdy zespół zbudował zupełnie inny działający obwód elektryczny. Wszystkim grupom nauczycielka zrobiła zdjęcie ze skonstruowanymi
przez nie modelami, które miały zostać wydrukowane i wklejone przez dzieci do
zeszytów w celu dokumentacji eksperymentu. Na zakończenie i podsumowanie
uczniowie w grupach dyskutowali na temat tego, czego się nauczyli, a potem mówili o tym na forum. Na końcowe pytanie nauczyciela, czego jeszcze chcieliby
się nauczyć na temat elektryczności, uczniowie bardzo chętnie mówili o tym, co
ich zaciekawiło i jakie zagadnienia chcieliby pogłębić lub rozwinąć.
UNIWERSYTET LUBLAŃSKI W SŁOWENII
Wizyta studyjna w Słowenii odbyła się w dniach 18-22 maja 2015 r. i uczestniczyło w niej czworo przedstawicieli WFAIS UJ, zaangażowanych w projekcie
ACK oraz dwoje nauczycieli ze szkół współpracujących w projekcie. Zaproszenie zostało wystosowane przez dr Jerneję Pavlin i mgr Annę Gostinčar-Blagotinšek, niegdyś współpracujące z grupą wykonawczą projektu ACK WFAIS
podczas realizacji innego projektu pod nazwą Fibonacci, finansowanego przez
EU w ramach 7. Programu Ramowego.
Dzień pierwszy
Wizyta w Szkole Podstawowej imienia Marije Vere w Kamniku (centrum
zasobów projektu Fibonacci)
Wizyta dotyczyła sposobu prowadzenia lekcji w szkole podstawowej w metodologii IBSE. Temat lekcji związany był z elementarnym klasyfikowaniem
i podstawami dotyczącymi zbierania danych. Uczniowie podczas zajęć pracowali
w parach. Każda para otrzymała zestaw doświadczalny oraz karty pracy. Pierwszym zadaniem klasy było posegregowanie kolorowych żetonów według ich
własnego pomysłu. Wszystkie grupy poukładały je w grupach kolorystycznych
(zdjęcie na następnej stronie). Następnie uczniowie dostali pudełko z kubeczka-
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mi o różnej barwie i wielkości. Pierwszym zadaniem było ułożenie ich
zgodnie z kodem kolorów, a następnie uszeregowanie ich wg wielkości.
Nauczycielka prowadząca przez cały
czas chodziła po klasie i kontrolowała postępy pracy uczniów. Następnie
zademonstrowała na forum klasy
różne możliwości ułożenia kubków.
Kolejnymi klasyfikowanymi przedmiotami były walce o różnej średnicy
podstawy, różnym kolorze oraz różnej wysokości. Dzieci otrzymały karty pracy, na których miały poukładać
odpowiednio wybrane klocki. Tabela zawierała dwie cechy jednocześnie. Trzeba
było wybrać klocki czerwone i najcieńsze, czerwone i najgrubsze, zielone i najcieńsze oraz zielone i najgrubsze (zdjęcie poniżej). Największą trudnością dla
uczniów było zrozumienie, co należy zrobić z klockami o pośredniej grubości.
Niektóre grupy mimo wszystko umieściły je w którymś miejscu tabeli.
Na potrzeby podsumowania lekcji dzieci otrzymały kolejne karty pracy z tabelkami, do których same miały wymyślić kategorię. Tym razem walce zostały podzielone na kolory oraz na wysokości i grubości. Jako zadanie domowe
uczniom przekazano kartę pracy z rysunkami różnych zwierząt. Zwierzęta miały
zostać posegregowane na domowe wodne, dzikie wodne, domowe lądowe i dzikie lądowe.
Następnie grupa wizytująca została oprowadzona po całej szkole, w celu
zwiedzenia sal lekcyjnych oraz sal, w których magazynowane są materiały z projektu
Fibonacci (szkoła w Kamniku jest jednym
z Centrów Materiałowych, zajmujących się
wypożyczaniem i naprawianiem materiałów
dydaktycznych zakupionych i wypracowanych w tym projekcie). Szczególną uwagę
zwiedzających przykuł sposób przechowywania materiałów potrzebnych do prowadzenia lekcji. Były one posegregowane na
działy lekcyjne oraz podzielone ilościowo
na potrzeby klas o różnej liczebności. Każde pudełko zawierało wszystkie niezbędne
elementy do przeprowadzenia lekcji. Poniżej
przedstawiamy kilka zdjęć sal wraz ze opisami.
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Sala lekcyjna do nauki techniki, nauki gotowania i prac domowych (z lewej) i sala lekcyjna do
nauki techniki i obróbki drewna (z prawej)

Warsztaty o świetle dla przyszłych nauczycieli prowadzone na Uniwersytecie w Lublanie przez zaproszoną specjalistkę prof. Evgieniję Etkinę z Uniwersytetu w Rutgers, USA
Tego samego dnia grupa wizytująca wzięła udział w zajęciach na Uniwersytecie w Lublanie. Uczestnicy warsztatów zostali podzieleni na sześć czterolub pięcioosobowych grup. Tematem zajęć było nauczanie pojęć związanych ze
światłem.
Prowadząca rozpoczęła od spostrzeżenia, że niezbędnym etapem nauczania
jest doświadczenie uczenia się określonego tematu – po to, by doświadczenie
nabyte w trakcie uczenia się móc zaimplementować w trakcie nauczania innych.
Pierwszym zadaniem było narysowanie, „co się dzieje ze światłem, gdy świecimy laserem na ścianę”. Po wykonaniu zadania grupy porównały swoje prace.
Profesor poprosiła o wskazanie różnic i podobieństw między rysunkami, a następnie – o przedyskutowanie ich w grupie, co, jak podkreśliła, powinno być kolejnym krokiem nauczyciela w trakcie analogicznej lekcji w szkole. Ze wspólnej
dyskusji wyłonił się problem – jak pokazać uczniom, że światło rozchodzi się
w linii prostej? Pojawiły się pomysły takie jak obserwacja biegu światła laserowego w pyle z kredy wzniesionym przez uderzanie o siebie dwóch gąbek z wtartą
w nie kredą. Prowadząca podkreśliła, że warto zadawać uczniom pytania, na które znają odpowiedź po to, by wzmocnić ich pewność siebie i zachęcić do aktywnego uczestnictwa w zajęciach. Kolejnym zadaniem było narysowanie światła
emitowanego przez żarówkę. Wśród propozycji przedstawionych przez grupy
pojawiły się dwa rodzaje modeli. Profesor poprosiła o wskazanie, który z proponowanych modeli jest słuszny, podkreślając znaczenie przewidywania rezultatów
doświadczenia. Każda z grup zaprezentowała swój pomysł na rozstrzygnięcie
problemu. W kolejnej części zajęć omówiono, co dzieje się ze światłem, gdy
pada ono na powierzchnię lustra. Prowadząca poprosiła, aby uczestnicy zastanowili się, czym różniłyby się obserwacje doświadczeń nauczyciela od obserwacji
ucznia i co zrobić, żeby uczniowie odkryli wzorzec, którego oczekujemy. Profesor podkreśliła, że to nauczyciel decyduje, w jakim stopniu naprowadzić swoich
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uczniów, a w jakim zostawić im wolną rękę i pole do samodzielnego odkrywania.
Ważne jest osiągnięcie efektu.
Po dziesięciominutowej przerwie uczestnicy zostało poproszeni o naszkicowanie różnicy między tym, co dzieje się ze światłem na powierzchni lustra
i papieru. Po etapie pracy grupowej nastąpiła prezentacja pomysłów i dyskusja.
Prowadząca podkreśliła, że tworząc model zjawiska, należy pamiętać o tym, aby
ten model był nie tylko prosty, ale również zgodny z rzeczywistością. Następnie
uczestnicy mieli wykonać zadanie rysunkowe, wymagające logicznego myślenia
oraz znajomości poznanych praw fizyki. Okazało się ono niewykonalne. Prowadząca, prosząc o korektę, zwróciła uwagę, że to nauczyciel decyduje o stopniu
trudności postawionego zadania. Przed rozpoczęciem kolejnej części powstała
dyskusja na temat cech dobrej grupy. Następnie na podstawie zadania praktycznego uczestnicy warsztatów zapoznali się z powstawaniem obrazu w lustrze. Zadanie miało formę zabawy wymagającej zaangażowania wszystkich członków
grupy. Jako ostatnią aktywność przewidziano dyskusję na temat niepoprawnych
interpretacji niektórych zjawisk fizycznych, takich jak „gdy zasłonię połowę lustra – zniknie połowa odbicia przedmiotu w lustrze” lub „to jaką część swojego
ciała widzę w lustrze, zależy od odległości w jakiej od niego stoję”. Problemy te
rozwiązano przez wykonanie odpowiednich doświadczeń. Zajęcia podsumowano przypomnieniem, że nauczyciel może modulować trudność stawianych zadań
oraz, że istnieją dwa typy doświadczeń – z przewidywaniem rezultatów oraz bez.
Dzień drugi
Wizyta w Szkole Podstawowej im. Simona Jenka w Kranj (centrum zasobów
projektu Fibonacci)
Klasa pierwsza składała się z 24 uczniów w wieku 7-8 lat i była prowadzona przez dwie nauczycielki. Początkowo krzesła ułożono w koło. Nauczycielka
rozpoczęła lekcję od zabawy – dzieci wykonywały proste zadania rozwijające
koordynację ruchową (złapanie prawą ręką za lewe ucho itp.), których celem
było rozluźnienie dzieci przed lekcją. Następnie nauczycielka wyciągnęła z pudełka zabawkową ciężarówkę, którą dzieci miały opisać. Zabawa miała na celu
budowanie słownictwa z zakresu materiałów i części, z jakich zrobiona jest ta
zabawka. Dzieci aktywnie uczestniczyły w zadaniach i okazywały duże zaciekawienie. Jak na swój wiek, udzielały stosunkowo złożonych wypowiedzi, pełnymi
zdaniami, nie wstydząc się wypowiadania na forum klasy. Doskonale znały odpowiedzi na zadawane im pytania i chciały się tą wiedzą wykazać. Był to bardzo
dobry model zaangażowania uczniów do pracy.
Kolejno uczniowie otrzymywali drewniane klocki i deseczki, żeby zbudować
równie pochyłe, co prawidłowo wykonał jeden z chłopców. Inny próbował zrobić „wagę”, kładąc klocek pośrodku, a na dwóch końcach deski stawiając takie
same autka. Mimo, że cel zadania był zupełnie inny, nauczycielka nie zniechęciła
ucznia, tylko cierpliwie czekała, aż skończy, a cała klasa mu kibicowała.
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W następnej części lekcji nauczycielka wyciągnęła list i poprosiła jedną
z uczennic o przeczytanie go na glos. W liście napisano, że wysłały go krasnoludki, które chciałyby zwieźć skarby z kopalni w najbardziej efektywny sposób
i proszą dzieci o pomoc. Umiejscowienie rzeczywistego problemu fizycznego
w świecie baśni spowodowało zainteresowanie wszystkich uczniów.
Następuje rozpoczęła się dyskusja z uczniami na temat tego, jak zorganizować najbardziej efektywny transport, a także wspólne planowanie eksperymentu, z określeniem, jakie parametry należy zachować stałe, a co można zmieniać.
Dzieci brały udział we wszystkich etapach planowania doświadczenia. To one
decydowały, w jaki sposób dokonają pomiarów i nawet jeśli ich hipotezy były
niepoprawne, to nauczycielka na żadnym etapie ich nie poprawiała i nie nakłaniała do zmiany zdania, aby same mogły się przekonać o swoich ewentualnych
pomyłkach. Uczniowie uczyli się, jak mierzyć odległość. Padła propozycja, że
krokami, ale każdy stawia kroki o innej długości. Pomysł z mierzeniem w centymetrach też został odrzucony, bo dzieci nie znały jeszcze dużych liczb. Ostatecznie ustalono, że pomiar odległości będzie się odbywał za pomocą papierowych
tasiemek. Na tablicy zostało zapisane podsumowanie:
• zmieniamy: ciężar (liczbę kamieni),
• nie zmieniamy: nachylenia pagórka ani podłoża,
• mierzymy: odległość.
Dzieciom rozdano pudła kamieni – stanowiących ładunek – i po kilka tasiemek w różnych kolorach do mierzenia odległości. Dzieci kontynuowały planowanie eksperymentu, decydując, czy będą pracować na trawie czy na asfalcie.
Omówiono także karty pracy. Następnie uczniowie przenieśli się do stolików.
Pogrupowani w cztero- i pięcioosobowe zespoły, pracowali nad kartami pracy,
mając za zadanie narysowanie po kolei, jak daleko według nich pojedzie samochód pusty oraz z ładunkiem, osobno – 1, 2 i 3 kamieni. Dzieci stawiały hipotezę,
którą następnie miały zbadać.
Po wykonaniu tego etapu cała klasa wyszła na boisko przed szkołą. Dzieci
ustawiły się w koło, aby zaplanować, co będzie potrzebne każdej grupie. Uczniowie ustalili z nauczycielką warunki początkowe eksperymentu. Nauczycielka zademonstrowała im, w jaki sposób wykonać pomiar odległości i zaproponowała
użycie różnych kolorów tasiemek
dla różnego ciężaru samochodu
(różnej ilości kamieni). Dzieci
ponownie podzieliły się na grupy,
wybrały sobie miejsce do przeprowadzenia badania i zgromadziły
niezbędne przedmioty. Nauczycielki pełniły rolę wspomagającą
i rozwiewały wątpliwości.
Dzieci powtarzały pomiary,
sprawdzając, czy pomiar odległo-
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ści był w istocie powtarzalny. Było wyraźnie widać, iż uczniowie byli przyzwyczajeni do takiego trybu pracy, gdyż sprawnie wykonywali doświadczenia. Nie
zaobserwowano problemów ze współpracą w grupach. Występowała szeroka
komunikacja pomiędzy grupami – mimo, że grupy pracowały w odległościach
kilku lub kilkunastu metrów od siebie, dzieci często odwiedzały inne zespoły
i porównywały z nimi swoje wyniki.
Uczniowie szczególnie troszczyli się o poprawne wykonywanie eksperymentu – pilnowali, aby za każdym razem puszczać samochód z tej samej wysokości,
itp. Po zakończeniu eksperymentów dano uczniom nieco czasu na swobodną zabawę. Po powrocie do sali dzieci usiadły przy swoich stolikach, aby narysować
wyniki eksperymentu. Na tym etapie uczniowie pracowali indywidualnie, każde
nad swoim rysunkiem. Pomimo staranności w wykonaniu eksperymentu, rezultaty były bardzo różne. Nauczycielka wybrała jedną pracę z prawidłowym wynikiem i zaprezentowała ją całej klasie.
ORGANIZACJA VSKO WE FLANDRII
Wizyta studyjna we Flandrii odbyła się w dniach 21-24 października 2015 r.
i objęła szereg wizytacji i spotkań, zarówno z przedstawicielami organizacji
VSKO, zajmującej się coachingiem nauczycieli i administracji szkół, jak i członkami organizacji pozarządowej PONTon, wspierającej nauczycieli STEM (Science, Technology, Mathematics, Engineering, czyli nauk przyrodniczych, ścisłych
i technicznych) poprzez organizację warsztatów w metodzie IBL. Punktem kulminacyjnym wizyty stało się uczestnictwo w konferencji STEM dla nauczycieli
przedszkoli i szkół podstawowych, podczas której delegacja z Polski miała przyjemność porozmawiania z Minister Edukacji Flandrii, Panią Hilde Crevits.
Dzień pierwszy
Wizyta i warsztaty w Technopolis
W dniu przyjazdu do Belgii grupa wizytująca udała się do Centrum Edukacji
i Technologii Technopolis w Mechelen. Grupa z Polski miała okazję zapoznać
się z wystawą interaktywną Muzeum Nauki, która ma za zadanie przybliżać społeczeństwu szeroko pojętą naukę. Zdecydowanymi zaletami tej wystawy były jej
różnorodność i kompletność, związane z prezentowaniem praw, zjawisk i eksperymentów z szerokiego spektrum dziedzin naukowych (biologii, chemii, fizyki,
astronomii, techniki, inżynierii, medycyny). Opisy do wszystkich doświadczeń
(sposób ich przeprowadzania oraz wyjaśnienie) dostępne były w kilku językach,
w tym w języku angielskim, co ułatwiło interakcję osobom z zagranicy. Sama
wizyta stanowiła dla grupy z ACK WFAIS UJ bogate doświadczenie i stała się
kopalnią nowych pomysłów – niektóre doświadczenia w wersji uproszczonej
mogłyby z pewnością zostać zaadaptowane w polskich szkołach.
Warsztaty z elektrostatyki i elektryczności, PONTon
Tego samego dnia po południu delegacja z Polski uczestniczyła w specjalnie przygotowanych warsztatach z elektrostatyki i elektryczności, prowadzonych
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przez eksperta organizacji PONTon, Patricka Walravensa. Podczas dwugodzinnego spotkania grupa wykonała i przeprowadziła obserwacje około 30 różnych
doświadczeń, z których większość stanowiła autorskie pomysły prowadzącego.
Patrick Walravens ma wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu warsztatów dla
nauczycieli fizyki i nauk przyrodniczych na terenie całej Flandrii, podczas których szkolą oni praktyczne umiejętności przeprowadzania i omawiania eksperymentów z fizyki.
Dzień drugi
Spotkanie grupy roboczej nauczycieli, uczestniczących w programie Linpilcare (ERASMUS+)
Kolejny dzień wizyty studyjnej rozpoczął się od zorganizowanej na terenie
Sint Franciscus College w Heusden dwugodzinnej sesji z nauczycielami przyrody, stanowiącymi grupę praktyków, szkolących się w ramach projektu Linpilcare
w prowadzeniu minibadań dydaktycznych (w ujęciu o nazwie literaturowej practitioner inquiry; Fichtman Dana i Yendol-Hoppey, 2014) na terenie własnych
klas. Spotkanie dotyczyło sprecyzowania interesujących poszczególnych uczestników grupy pytań badawczych, dotyczących ich własnych uczniów oraz zaplanowania własnego eksperymentu dydaktycznego. Specyfiką pracy w projekcie
Linpilcare jest postawienie się przez nauczycieli w roli badaczy dydaktycznych
i przejście całego procesu badawczego metodą inquiry, analogiczną do IBL, tyle,
że dotyczącą badań dydaktycznych prowadzonych na grupie uczniów, a nie – jak
w przypadku IBL – eksperymentów z zakresu nauk przyrodniczych i ścisłych.
Warsztaty „Naar buiten met techniek en onderzoekend leren”
Nauczycielki prowadzące warsztaty przedstawiły cykl IBL w zastosowaniu
do przedmiotu technika dla szkoły podstawowej. Na początku uczniowie widzą
materiały, później jest czas na zadawanie pytań i zaplanowanie konstrukcji. Jeśli
wymyślą coś, co nie spełnia wymagań zadania, mają czas na to, żeby poprawić
swój pierwotny pomysł. Robią to tyle razy, ile jest niezbędne do zakończenia procesu planowania sukcesem. Nauczycielki zwróciły uwagę, że problemem w tej
grupie wiekowej jest zwykle zadanie dobrego pytania, czyli sprecyzowanie tego,
na czym uczniowie powinni się skupić w dalszej części pracy.
Warsztaty „Samenwerking met externen buitengewoon onderwijs”
Tematem kolejnych warsztatów był STEM w specjalnej szkole podstawowej.
Celem tych lekcji jest przede wszystkim zwrócenie uwagi na przedmioty, urządzenia i sytuacje, jakie dzieci mogą spotkać w swoim życiu codziennym – np. młotek. Można zadać sporo pytań, np. z czego jest zbudowany, do czego służy, jak go
używać. Nie stosuje się w tym przypadku praktycznie w ogóle teorii, a nauczyciele prowadzący takie zajęcia zawsze starają o ich interdyscyplinarność. Chcą, aby
dzieci ze specjalnymi wymaganiami mogły wszystkiego dotknąć i zobaczyć np. jak
się to produkuje. Często wybierają się na lekcje do fabryk lub firm, przez co wprowadzone są do nauczania także elementy społeczne. Przed każdym takim wyjściem
uczniowie uczestniczą w zajęciach opartych na pewnych elementach cyklu IBL.
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Saint Joseph Institute, Borsbeek
Dzięki zaproszeniu wystosowanemu przez Ines Dupont, wicedyrektorkę
szkoły w Borsbeek, na zakończenie drugiego dnia wizyty we Flandrii grupa
z ACK WFAIS UJ zyskała sposobność uczestnictwa w zajęciach z projektu przyrodniczo-technicznego, realizowanego w klasach 12-latków jako dodatkowe (ale
obowiązkowe) zajęcia szkolne. Wszyscy uczniowie biorący udział w projekcie,
pracują w małych grupach nad jednym i tym samym tematem (podczas wizyty
był to projekt budowania konstrukcji z co najmniej trzech materiałów, mogącej
posłużyć do uniesienia określonego, ciężkiego przedmiotu na wysokość ponad
1 m), a następnie uczestniczą w prezentacji swoich projektów na forum całej
grupy. Zajęcia przyrodniczo-techniczne stanowią alternatywę dla podobnych zajęć humanistycznych. Grupa wizytująca z Polski mogła się przekonać o dużym
zaangażowaniu uczniów i ogromnej kreatywności podczas wykonywania projektów, a także o tym, że grupa dziewcząt wybierających ten przedmiot stanowiła
odsetek powyżej 30%.
Dzień trzeci
Konferencja STEM dla nauczycieli przyrody szkół podstawowych i przedszkoli
Ostatni dzień wizyty studyjnej został poświęcony na udział w Konferencji
STEM, organizowanej w Brukseli przez Ministerstwo Edukacji Flandrii dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych i ścisłych w przedszkolach i szkołach
podstawowych. Konferencja rozpoczęła się sesją wykładową dotyczącą strategii
implementacji metody IBL do szkół flamandzkich na szeroką skalę. Argumentowano, że różne typy metody odkrywania przez dociekanie można wprowadzać
już od najmłodszych lat oraz wskazywano na celowość takiego postępowania
z punktu widzenia rozwoju postawy badawczej uczniów („Im wcześniej zaczynamy, tym lepiej”).
Druga część konferencji została podzielona na cztery sesje warsztatów równoległych, mających na celu wymianę doświadczeń nauczycieli i osób zajmujących się ich szkoleniem w zakresie STEM. Grupa z Polski uczestniczyła we
wszystkich czterech.
Ostatnim punktem programu konferencji STEM w Brukseli była rozmowa
grupy ACK WFAIS UJ z Panią Hilde Crevits, Minister Edukacji Flandrii, dotycząca projektu ACK oraz doświadczeń flamandzkich i polskich związanych
z falą rozwoju edukacji STEM w Europie.
PODSUMOWANIE WIZYT STUDYJNYCH
Przeprowadzone wizyty studyjne miały na celu zapoznanie się z jak najszerszym spektrum działalności edukacyjnej, związanej z realizacją zajęć z przedmiotów przyrodniczych i ścisłych metodą odkrywania przez dociekanie w trzech
krajach europejskich: Belgii, Słowenii i Wielkiej Brytanii. Każde z tych państw
wykorzystuje własną strategię wprowadzania metody IBL na szeroką skalę,
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zgodnie z zaleceniami Raportu Rocarda (Rocard et al., 2007). We wszystkich
przypadkach obejmuje ona zarówno zmiany w podstawach programowych dla
przedmiotów przyrodniczych uwzględniające elementy metody IBL, jak i szkolenia dla nauczycieli oraz studentów przygotowujących się do zawodu nauczyciela, wspierane regularnie organizacją dla nich konferencji i seminariów dydaktycznych.
Wizytacje potwierdziły, że przy niewielkich nakładach finansowych i dużym
wsparciu nauczycieli w postaci szkoleń i praktycznych warsztatów dotyczących
metody IBL, jej upowszechnienie na szeroką skalę jest możliwe w przeciągu
kilku lat. Uczestnicy wizyt studyjnych mogli się przekonać na własne oczy, jak
efektywna potrafi być metoda odkrywania przez dociekanie w rozwoju umiejętności badawczych uczniów, jeśli używana jest na lekcjach przedmiotów przyrodniczych regularnie i od najmłodszych lat.
Od czasu zakończenia projektu ACK minęły cztery lata. W tym czasie w krajach Europy Zachodniej przebudowano programy nauczania i wdrożono dodatkowe programy wsparcia dla nauczycieli (Belgia) w celu systemowego rozwoju
i integracji przedmiotów STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) w szkołach. W tym samym okresie w polskiej podstawie programowej
zmniejszono rangę metody odkrywania przez dociekanie, a przedmioty przyrodnicze rozdzielono, pozostawiając tylko jeden rok nauki zintegrowanej przyrody
– w klasie IV szkoły podstawowej.
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