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Szansa na rozwój – tylko dzięki nauce

Właśnie miałam okazję obejrzeć w telewizji program o tym, jak Holendrzy ratują
swój kraj przed katastrofami związanymi z ociepleniem klimatu, przed zalaniem
kraju wodami oceanu czy rzek wpływających tam do oceanu. Budują i konserwują gigantyczne zapory o bardzo wyrafinowanej konstrukcji. Jest to możliwe
tylko dzięki skoordynowanej pracy zarówno inżynierów różnych specjalności,
jak i przede wszystkim naukowców - fizyków, chemików, geologów. To nauka
dostarcza narzędzi do realizacji takich wyzwań, podobnie jak w każdej innej
dziedzinie naszego życia. Tak jest również w medycynie poszukującej rozwiązań
w starciu z nieuleczalnymi chorobami – np. w leczeniu nowotworów, czy przy
opracowywaniu skutecznej szczepionki na Covid-19. Nauka dostarcza nam rozwiązań i to coraz szybciej, jakby na zamówienie, podyktowane konkretną potrzebą. Należy z całą mocą podkreślić, że coraz częściej rozwój jest możliwy tylko
dzięki współpracy setek naukowców z różnych dziedzin i to najczęściej – współpracy międzynarodowej. To oni, fachowcy, odpowiadają za sukces.
W bieżącym numerze znajdują się artykuły z różnych dziedzin współpracujących z fizyką. Bardziej zaawansowanym czytelnikom polecamy artykuł o prawie Wiedemanna-Franza w odniesieniu do anomalnego przewodnictwa grafenu. To doskonała ilustracja, jak od prac Lorenza i Einsteina zmieniła się fizyka
teoretyczna i doświadczalna. Zamieszczamy także artykuł o problemie istnienia
uniwersalnego układu odniesienia dla propagacji światła, nadal fascynującym
niektórych fizyków. Z kolei prace o terapii borowo-neutronowej w leczeniu nowotworów ilustrują potęgę i możliwości medycyny powstałe dzięki współpracy
z fizykami.
Coraz szybciej rozwijający się świat potrzebuje coraz więcej naukowców,
w tym fizyków, których ciągle jest za mało, a którzy stanowią spoiwo łączące
wiele interdyscyplinarnych przedsięwzięć. Potrzebujemy porządnej, wolnej od
strachu i uprzedzeń fizyki w szkole, która pociągnie młode pokolenie. Jest jeszcze tyle do odkrycia!
Z G.-M.
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Prawo Wiedemanna-Franza i anomalne
przewodnictwo cieplne grafenu
Adam Rycerz
Instytut Fizyki Teoretycznej Uniwersytet Jagielloński

Dwuwymiarowa odmiana alotropowa węgla, czyli grafen, jest jednym z materiałów o najwyższym współczynniku przewodnictwa cieplnego, który osiąga
wartości w przedziale 3000-5000 W/m/K w temperaturze pokojowej (a zatem
w przybliżeniu dziesięciokrotnie większe niż dla miedzi lub srebra). Chociaż
dominujący wkład do przewodnictwa cieplnego pochodzi od drgań sieci, czyli
fononów, a jego wysoka wartość ma związek z faktem, że swobodna płaszczyzna grafenowa wyjątkowo łatwo deformuje się w kierunku prostopadłym, okazuje się, iż część przewodnictwa cieplnego pochodząca od nośników ładunku
elektrycznego (tj. elektronów i dziur) także jest kilkakrotnie wyższa, niż można
by oczekiwać dla gazu elektronowego w typowym metalu. Pokażemy tutaj, jak
zmodyfikować podręcznikowe wyprowadzenie prawa Wiedemanna-Franza, aby
przynajmniej częściowo zrozumieć anomalnie wysokie przewodnictwo cieplne
grafenu.
Wprowadzenie
Prawo Wiedemanna-Franza opisuje stosunek przewodnictwa cieplnego, a dokładniej jego części pochodzącej od elektronów w metalu (kel), do przewodnictwa elektrycznego tegoż metalu (σ). Najczęściej zapisywane jest w postaci
el

LT ,

(1)

aby podkreślić, że stosunek ten jest wprost proporcjonalny do temperatury absolutnej (T). Współczynnik proporcjonalności we wzorze (1)
(2)
nazywany liczbą Lorentza, jest wyznaczony przez fundamentalne stałe przyrody: stałą Boltzmanna (kB) i ładunek elementarny (e). Co ciekawe, postać wzoru (1) i wartość liczby Lorentza  (2) są identyczne dla przewodników jedno-,
dwu- i trójwymiarowych (d = 1,2,3), jeśli tylko podstawowe założenia (o których
mowa dalej) są spełnione.
Już w 2008 roku, czyli krótko po odkryciu grafenu, stało się jasne, że materiał
ten – obok szeregu nietypowych własności – wykazuje także wyjątkowo wysokie przewodnictwo cieplne [1]. Ponieważ przewodnictwo cieplne zdominowane
jest przez fonony, oddzielenie jego części elektronowej w celu sprawdzenia, czy
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zależność dana wzorem (1) jest spełniona, nie jest łatwe. Udało się to zrobić stosunkowo niedawno [2], wykorzystując fakt, że kel silnie zależy od wypełnienia
układu (kontrolowanego napięciem zewnętrznej elektrody, tzw. bramki), osiągając, podobnie jak przewodnictwo elektryczne, minimum dla układu neutralnego,
zaś część fononowa przewodnictwa cieplnego jest niezależna od wypełnienia.
Wyniki doświadczalne pracy [2] z 2016 roku pokazują, że stosunek kel/(sT)
jest wyraźnie wyższy niż dla elektronów w metalu, osiągając (dla najczystszych
próbek) wartości powyżej 10. Efekt jest widoczny jedynie w pobliżu punktu
neutralności ładunkowej; dla wyższych wypełnień (elektronowych lub dziurowych) zależność dana wzorem (1) jest ponownie spełniona.
Zrozumienie przytoczonych wyników pracy [2] wymaga uwzględnienia oddziaływań elektrostatycznych elektronów w grafenie, które (w przypadku wysokiej jakości próbek i temperatur w przedziale 10-100 K) prowadzą do występowania tzw. reżimu transportu hydrodynamicznego: plazma złożona z elektronów
i dziur zachowuje się w dobrym przybliżeniu jak klasyczny, lepki płyn [3]. Okazuje się jednak – co pokażemy w tym artykule – że częściowe wyjaśnienie anomalnie wysokiego stosunku przewodnictwa cieplnego do elektrycznego w neutralnym grafenie, prowadzące do wartości kel /(sT) ≈ 2,5, można także podać
w ramach uproszczonego opisu zjawisk transportu ładunku i energii dla cząstek
nieoddziałujących.
Pełne wyprowadzenie podanego wyżej prawa Wiedemanna-Franza można
znaleźć np. w podręczniku Charlesa Kittela [4]. Omówię teraz główne punkty
tego wyprowadzenia, a następnie pokażę, co należy w nim zmienić, aby otrzymać przybliżony wynik dla bezmasowych cząstek relatywistycznych o spinie
1/2, których fizyczną realizacją są elektrony i dziury uwięzione w grafenie.
Informacje podstawowe
Wyprowadzenie prawa Wiedemanna-Franza rozpoczynamy od związku przewodnictwa cieplnego gazu z jego pojemnością cieplną na jednostkę objętości
(C), który można otrzymać w ramach kinetycznej teorii gazów [5]
(3)
gdzie d = 1,2,3 ponownie oznacza wymiar przestrzeni, ν to prędkość cząstki gazu,
zaś  oznacza średnią drogę, jaką cząstka przebywa pomiędzy kolizjami z innymi
cząstkami lub ściankami naczynia. Warto zwrócić uwagę, że wielkość C po prawej stronie równania (3) nie jest standardowym ciepłem właściwym (liczonym
na jednostkę masy). Taka definicja jest wygodna, gdyż dzięki niej równanie pozostaje bez zmian dla cząstek masywnych i bezmasowych.
Z kolei o przewodnictwie elektrycznym, które pojawia się we wzorze (1),
założymy, że jest dane wzorem Drudego [4]
(4)
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gdzie n = N/V oznacza gęstość nośników ładunku elektrycznego, zaś m ich masę
efektywną. Ponownie, pominiemy tutaj szczegółowe wyprowadzenie wzoru (4)
zaznaczając jedynie, że wynika on w prosty sposób z prawa Ohma w postaci
lokalnej dla ośrodka izotropowego: j = σE, gdzie j oznacza gęstość prądu, zaś E
natężenie pola elektrycznego, jeśli założyć, że nośniki o ładunku ± e i masie m
przyspieszają swobodnie pod wpływem pola w czasie τ = /ν (znaczenie symboli
 i ν jest takie samo jak we wzorze (3)). Tym razem uogólnienie na przypadek
cząstek bezmasowych nie jest proste; powrócimy do tego zagadnienia w dalszej
części artykułu.
Objętość, o której mowa w definicjach C i n, będziemy oznaczać dalej jako
V = Ld, gdzie L jest rozmiarem liniowym pudła z gazem. W układzie jednostek SI
wymiarem C będzie J·m–d·K–1, przewodnictwo cieplne ma zatem wymiar
(5)
Podobnie przewodnictwo elektryczne ma wymiar
(6)
Wymiar długości (m) znika zatem w ilorazie κ/σ, czyli wielkości, której dotyczy prawo Wiedemanna-Franza. Niestety, w literaturze dotyczącej grafenu
przyjęło się co prawda podawać przewodnictwo w jednostkach Ω–1, jak wynika
ze wzoru (6) dla przypadku dwuwymiarowego (d = 2), przewodnictwo cieplne jest jednak zwykle przeliczane przy założeniu umownej grubości warstwy
b = 3,3544Å (liczbowo równej odległości warstw grafenowych w krysztale grafitu), co pozwala podawać wyniki w jednostkach W/m/K, czyli takich samych
jak dla układów trójwymiarowych, i porównywać je z wartościami dla innych
materiałów [6].
Przypadek gazu Fermiego w metalu
Wartość C obliczymy teraz, stosując przybliżenie gazu doskonałego Fermiego dla
elektronów w metalu. W ramach tego przybliżenia zakładamy, że istotny wkład
do wielkości termodynamicznych pochodzi od cienkiej warstwy gazu w pobliżu
powierzchni Fermiego. Przykładowo, dla energii wewnętrznej możemy napisać
(7)
gdzie F oznacza energię Fermiego, 2Λ to umowna grubość rozważanej warstwy
gazu, D() oznacza gęstość stanów na jednostkę objętości (a zatem liczba poziomów energetycznych leżących w przedziale ,…, + d wynosi D()d, zaś ƒ()to
funkcja rozkładu Fermiego-Diraca dana wzorem:
(8)
Występująca we wzorze (8) wielkość µ to tak zwany potencjał chemiczny,
w obliczeniach dobierany tak, aby całkowita gęstość nośników ładunku
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n

0

(9)

dε D ε f ε

przyjmowała założoną wartość. W ogólności, dla ustalonego n(µ) = n mamy
µ = µ(T), czyli potencjał chemiczny zależy od temperatury; przyjęte jednak
w skrajnym prawym wyrażeniu równania (7) przybliżenie stałej gęstości stanów
D() = D(F) w przedziale F – L F + Λ oraz założenie kBT  Λ implikują
m ≈ F [7]. Czynnik „2” pojawiający się w ostatnim wyrazie po prawej stronie
równania (7) można powiązać z faktem, iż wzbudzenie termiczne elektronu spod
powierzchni Fermiego do stanu o energii  > F oznacza, że energia kinetyczna
tego elektronu wzrasta o 2( – F).
Całka oznaczona po prawej stronie równania (7) jest całką tablicową i wynosi:
0

dx

x
ex 1

1
2

2

2

12

,

(10)

gdzie wprowadzono dodatkowo funkcję zeta Riemanna:
(11)
która pojawi się jeszcze w dalszych obliczeniach.
Różniczkując DUel (7) po temperaturze, otrzymujemy przybliżone wyrażenie
na elektronową część pojemności cieplnej:
(12)
Jak nietrudno się domyślić, współczynnik
w równaniu (12) jest tym samym, który pojawia się w wyrażeniu na liczbę Lorentza (2). Aby to pokazać,
konieczne jest jeszcze kilka prostych kroków, które opisujemy poniżej.
Dla gazu elektronowego o parabolicznej relacji dyspersji
(13)
zamkniętego w pudle o objętości V = Ld z periodycznymi warunkami brzegowymi, składowe wektora falowego k = (kx,ky,kz) przyjmują wartości dyskretne:
,..., gdzie i = x,y,z. Obliczenie gęstości stanów D() dla różnej wymiarowości układu (d = 1,2,3) to typowe zadanie rozwiązywane przez studentów
fizyki [8]. Tutaj podamy jedynie zwartą postać wyniku dla gęstości stanów na
poziomie Fermiego
(14)
gdzie
jest graniczną postacią równania (9) dla T → 0. Podstawiając powyższe wyrażenie do wzoru (12), otrzymujemy

8

Foton 149, Lato 2020

(15)
Dalej, przyjmując

, gdzie νF jest prędkością Fermiego
(16)

zaś wektor falowy Fermiego
przewodnictwo cieplne (3), dostajemy

, oraz kładąc ν = νF we wzorze na
(17)

Pozostaje teraz podzielić stronami wzory (17) i (4), aby otrzymać postać prawa Wiedemanna-Franza daną równaniami (1) i (2).
Jak łatwo zauważyć, wynik jest taki sam dla metalu w dowolnej liczbie wymiarów. Dokładniejsza analiza problemu pokazuje także, że założenie parabolicznej relacji dyspersji nie jest kluczowe. Wystarczy, aby spełnione było założenie o stałej (i niezerowej!) gęstości stanów w otoczeniu poziomu Fermiego
o szerokości rzędu energii wzbudzeń termicznych (~kBT) oraz aby cząstki posiadały niezerową masę efektywną (m > 0). Żadne z tych założeń nie jest spełnione
dla gazu Diraca w grafenie.
Gaz Diraca w grafenie
Jak już wspomniano, związek przewodnictwa z pojemnością cieplną dany wzorem (3) pozostaje bez zmian zarówno dla cząstek masywnych, jak i bezmasowych. Inaczej jest ze wzorem Drudego na przewodnictwo elektryczne (4), w którym występuje masa efektywna nośników m, a którego adaptacja dla grafenu
wymaga pewnej uwagi.
Obliczona analitycznie metodą Landauera-Büttikera [9] i potwierdzona
w wielu eksperymentach [10, 11] wartość przewodnictwa neutralnego grafenu
dana jest przez fundamentalne stałe przyrody, i wynosi
(18)
Co ciekawe, dla neutralnego grafenu zarówno gęstość nośników ładunku, jak
również ich masa efektywna zmierzają do zera, skończona wartość s0 jest zatem
możliwa do pogodzenia ze wzorem Drudego (4).
Aby zrozumieć ostatnie spostrzeżenie, odwołamy się do relacji dyspersji dla
nośników ładunku w grafenie, która opisuje tzw. stożki Diraca i ma postać
(19)
Wartość prędkości Fermiego νF ≈ 106m/s jest tym razem niezależna od energii,
i powiązana z tzw. całką przeskoku dla najbliższych sąsiadów (t0 = 2,7 eV) oraz
stałą sieci (a = 0,246 nm) za pośrednictwem związku
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(20)
Nośniki ładunku w grafenie posiadają dodatkową liczbę kwantową, tzw. indeks doliny. Prowadzi to do dwukrotnej degeneracji stanów (obok obecnej także
w gazie Fermiego degeneracji spinowej), którą należy uwzględnić, obliczając
gęstość stanów
(21)
Gęstość nośników można z kolei powiązać z energią (i wektorem falowym)
Fermiego następująco:
(22)
W powyższym wyrażeniu celowo pominęliśmy indeks F w symbolach oznaczających energię i wektor falowy Fermiego, aby podkreślić, że są one zmiennymi (tj. zależą od wypełnienia układu kontrolowanego elektrostatycznie), podczas
gdy prędkość Fermiego νF (20) jest stałą materiałową [12].
Okazuje się, że odpowiednią dla opisu dynamiki nośników ładunku w grafenie definicją masy efektywnej jest tzw. masa cyklotronowa,
(23)
gdzie () oznacza powierzchnię w przestrzeni pędów otoczoną krzywą stanowiącą zbiór punktów o ustalonej energii (). Łatwo zauważyć, że dla układu dwuwymiarowego z czterokrotną degeneracją stanów mamy po prostu
; podstawienie D() danego wzorem (21) prowadzi do
ostatniej równości we wzorze (23). Co ciekawe, wynik końcowy jest formalnie
identyczny z ostatnią równością we wzorze (16) dla gazu Fermiego, jednak znaczenie występujących w tych wzorach wielkości jest inne.
Przyjmując podane wyżej wyrażenia na gęstość nośników n (22) i masę efektywną mC (23), a następnie porównując wartość przewodnictwa s0 (18) ze wzorem Drudego (4), dochodzimy do wniosku, że droga swobodna nośników ładunku także musi zależeć od energii, przyjmując postać asymptotyczną
(24)
Oczywiście w granicy  → 0 mamy także n → 0, czyli brak nośników ładunku
elektrycznego i transport zdominowany przez fale zanikające [13]; wprowadzone
wyżej pojęcie efektywnej drogi swobodnej leff() należy zatem traktować umownie. W pewnym uproszczeniu można powiedzieć, że uniwersalne przewodnictwo
s0 (18) jest konsekwencją szczególnej odmiany znanego w mechanice kwantowej efektu tunelowego, która występuje w grafenie. Poza punktem neutralności
ładunkowej, tj. dla ||  kBT, grafen zachowuje się jak przewodnik balistyczny,
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tzn. droga swobodna jest rzędu długości układu (leff  L)). Tej sytuacji nie będziemy jednak tutaj omawiać szczegółowo.
Obliczymy teraz przewodnictwo cieplne gazu Diraca w grafenie. Dla uproszczenia rachunków skoncentrujemy się na przypadku grafenu neutralnego ładunkowo (n =  = 0). Chociaż we wzorze (3) nadal możemy położyć ν = νF, gdyż
prędkość Fermiego w grafenie nie zależy od energii, nie jest możliwe przybliżenie gęstości stanów wartością stałą. Ponadto, w temperaturze T > 0 nie możemy
założyć kBT  F, jak to robiliśmy dla gazu Fermiego. Wyrażenie na pojemność
cieplną trzeba zatem wyprowadzić na nowo.
Wkłady do energii wewnętrznej pochodzące od wzbudzonych termicznie
elektronów i dziur w grafenie neutralnym są identyczne, obliczymy zatem pierwszy z nich:
(25)
Ponownie, całkę po prawej stronie równości (25) można znaleźć w tablicach
i wynosi ona
(26)
Różniczkując równanie (25) względem T i mnożąc wynik przez 2, z uwagi
na wkład pochodzący od dziur w paśmie walencyjnym, otrzymujemy pojemność
cieplną
(27)
Pozostaje jeszcze oszacowanie wartości drogi swobodnej , którą należy podstawić do wzoru (3). Wykorzystamy tutaj postać asymptotyczną leff () (24), zastępując czynnik –1 jego średnią po zespole kanonicznym:
(28)
Podstawiając powyższy wynik oraz obliczoną wcześniej pojemność cieplną
C (27) do wzoru (3), otrzymujemy przewodnictwo cieplne neutralnego grafenu
(29)
i ostatecznie
(30)
gdzie  oznacza liczbę Lorentza dla gazu Fermiego daną wzorem (2).
Ostatnie wyrażenie we wzorze (30) pokazuje wyraźnie, że w pobliżu punktu
neutralności ładunkowej należy spodziewać się, że iloraz κ/σ dla grafenu będzie
wyraźnie wyższy niż dla gazu Fermiego.
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Poza punktem neutralności ładunkowej, a w szczególności dla   kBT, wkład
do pojemności cieplnej od dziur jest zaniedbywalnie mały, dla elektronów zaś ponownie możemy zastosować wzór (12) opisujący liniowe ciepło właściwe. Dalej,
wykorzystując wzór (22) na gęstość nośników, wzór (23) na masę cyklotronową,
oraz wzór Drudego (4), można łatwo wykazać, że poza punktem neutralności
ładunkowej przewodnictwo cieplne grafenu spełnia prawo Wiedemanna-Franza.
Inne wyprowadzenie i uwagi końcowe
Okazuje się, że wynik bardzo zbliżony do podanego we wzorze (30) można
również otrzymać, rozumując inaczej [14].
W ramach wspomnianej wcześniej metody Landauera-Büttikera punktem
wyjścia do obliczeń wszystkich wielkości związanych z transportem ładunku
i energii jest zależność transmisji od energii T(), która matematycznie jest równa
sumie prawdopodobieństw przejść elektronu (o ustalonej energii ) dla tzw. modów normalnych w elektrodach podłączonych do układu, zwykle modelowanych
jako falowody, dla których można podać ścisłe rozwiązania odpowiednich równań falowych (Schrödingera lub Diraca). Dla idealnego balistycznego grafenu
rozsądnym przybliżeniem zależności transmisji od energii jest funkcja postaci:
T() ∝ || (współczynnik proporcjonalności okazuje się nieistotny dla wyniku
końcowego), jeśli tylko energia wzbudzeń termicznych (kBT) jest porównywalna
lub większa niż phνF /L [14].
Z powodu braku miejsca pominiemy tutaj szczegółowe rachunki, które są łatwe, lecz żmudne, i podamy wynik końcowy z pracy [14]
(31)
Warto zwrócić uwagę, że tym razem wyprowadzenie nie odwołuje się do
uniwersalnej wartości przewodnictwa grafenu neutralnego (zakładamy jedynie,
że: σ ∝ T() ∝ ||). Należy zatem uznać, że te dwa wyniki (uniwersalne przewodnictwo elektryczne i łamanie prawa Wiedemanna-Franza dla przewodnictwa
cieplnego) nie są ze sobą ściśle związane, chociaż oba są konsekwencjami specyficznej, stożkowej relacji dyspersji (zob. wzór (19)) charakteryzującej cząstki
Diraca w grafenie.
Można w szczególności spodziewać się, że łamanie prawa Wiedemanna-Franza, charakteryzowane wartością κ/(sT) ≈ 2,5, będzie pojawiać się częściej niż
przewodnictwo uniwersalne, np. w układach warstwowych i nanostrukturach,
które uniwersalnego przewodnictwa nie wykazują z uwagi na specyficzne zaburzenia struktury elektronowej w pobliżu poziomu Fermiego. Takie przykłady są
już znane w literaturze, jednak ich dokładniejsze omówienie wykracza poza ramy
tego artykułu.
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Streszczenie:
W artykule pokazane zostanie, że istnienie uniwersalnego układu odniesienia,
w którym propaguje światło jest ciągle nierozstrzygniętym problemem fizyki.
Z przeanalizowanych artykułów wynika, że odrzucenie idei eteru z powodu eksperymentów Michelsona-Morleya oraz Kennedy’ego-Thorndike’a było pochopne. Eksperymenty te można bowiem wyjaśnić przy pomocy teorii z uniwersalnym układem odniesienia, w którym propaguje światło. Teorie z uniwersalnym
układem odniesienia uwiarygodnia także to, że nigdy nie zmierzono dokładnie
jednokierunkowej prędkości światła oraz to, że istnieje dobrze udokumentowany
efekt pokazujący anizotropię przestrzeni z perspektywy naszego układu odniesienia, jakim jest dipolowa anizotropia mikrofalowego promieniowania tła.
W artykule pokazane zostanie, że zerowy wynik eksperymentów Michelsona-Morleya oraz Kennedy’ego-Thorndike’a nie determinuje symetrii Lorentza.
Słowa Kluczowe: transformacja Lorentza, transformacja czasu i współrzędnych położenia, uniwersalny układ odniesienia, anizotropia mikrofalowego promieniowana tła, jednokierunkowa prędkość światła.
1. Wprowadzenie
W 1887 roku przeprowadzony został eksperyment Michelsona-Morleya [1], natomiast w 1932 roku przeprowadzona została jego udoskonalona wersja, czyli
eksperyment Kennedy’ego-Thorndike’a [2]. W eksperymentach tych porównywane były z dużą dokładnością czasy przepływu światła wzdłuż dwóch ramion
interferometru. Celem przeprowadzenia tych eksperymentów było wykrycie ruchu Ziemi względem hipotetycznego uniwersalnego układu odniesienia (universal frame of reference – UFR, eter), w którym propaguje światło. Na podstawie
kinematyki klasycznej opartej na transformacji Galileusza, która była wtedy jedyną dostępną teorią opisującą własności czasu i przestrzeni, przewidziane zostały wyniki tych eksperymentów. Z prostej analizy geometrycznej wynika, że
czas przepływu światła wzdłuż ramienia interferometru (tam i z powrotem) musi
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zależeć od kąta pomiędzy ramieniem oraz kierunkiem, jaki wyznacza prędkość
Ziemi względem eteru [3,4].
Wyniki tych eksperymentów nie wykazały takiej zależności, dlatego zostały
odczytane jako dowód na to, że uniwersalny układ odniesienia, w którym propaguje światło nie istnieje oraz że jednokierunkowa prędkość światła w próżni
(w jednorodnym polu grawitacyjnym) jest stała. Takie poglądy na temat interpretacji tych eksperymentów utrwaliły się w fizyce. Są one przekazywane w podręcznikach oraz wykładach z fizyki [3,4].
Eksperymenty Michelsona-Morleya oraz Kennedy’ego-Thorndike’a wykazały, że średnia prędkość światła na drodze do zwierciadła i z powrotem jest taka
sama w każdym kierunku oraz w każdym inercjalnym układzie odniesienia. Jest
to sprzeczne z przewidywaniami kinematyki klasycznej z wyróżnionym układem
odniesienia, w którym propaguje światło. Nie jest to jednak dowód, że uniwersalny układ odniesienia nie istnieje oraz że prędkość światła w próżni jest stała.
Eksperymenty te wykazały, że eter nie istnieje w takim sensie, w jakim opisywała
go kinematyka klasyczna. Przecież przewidywania tych eksperymentów były obliczone na podstawie kinematyki klasycznej. To tym przewidywaniom te eksperymentu zaprzeczyły. Błąd w interpretacji tych eksperymentów polegał na tym,
że te wnioski zostały uogólnione w taki sposób, że skoro eter nie może istnieć
w takim sensie, w jakim opisywała go mechanika klasyczna, to nie może istnieć
w żadnym innym sensie.
W tym artykule zostanie przedstawiony przegląd publikacji, w których powrócono do idei UFR. W publikacjach tych wykazano, że eksperymenty Michelsona-Morleya i Kennedy’ego-Thorndike’a są od ponad 100 lat błędnie interpretowane, gdyż w rzeczywistości nie wykazały, że eter nie istnieje. Eksperymenty
te nie wykazały także, że jednokierunkowa prędkość światła w próżni jest stała.
Eksperymenty Michelsona-Morleya i Kennedy’ego-Thorndike’a można wytłumaczyć przy pomocy teorii z uniwersalnym układem odniesienia [5-7]. Co więcej takich teorii jest nieskończenie wiele [8].
Badania te pokazują, że naruszenie transformacji Lorentza jest dopuszczalne
według eksperymentów Michelsona-Morleya i Kennedy’ego-Thorndike’a.
2. Jednokierunkowa prędkość światła
W pracy [9] została wykonana analiza licznych eksperymentów, przy pomocy
których mierzono prędkość światła. Z analizy tej wynika, że nigdy nie została zmierzona dokładna wartość jednokierunkowej prędkości światła. Problem
pomiaru tej prędkości wynika z tego, że nie wiadomo, w jaki sposób można
zsynchronizować odległe zegary bez posługiwania się sygnałem elektromagnetycznym, którego prędkość ma być mierzona przy pomocy tych zegarów.
W pomiarach jednokierunkowej prędkości światła nie można się także oprzeć
na zegarach, które znajdowały się obok siebie w chwili synchronizacji, a potem
zostały od siebie oddalone, ponieważ zegary się rozsynchronizowują w czasie
względnego ruchu. Z tych powodów we wszystkich dokładnych laboratoryjnych
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pomiarach prędkości światła mierzona była jedynie średnia prędkość światła pokonującego drogę po trajektorii zamkniętej. W takich eksperymentach światło
zawsze wraca do punku wyjścia. Tak samo jest w przypadku eksperymentów
Michelsona-Morleya oraz Kennedy’ego-Thorndike’a.
Z pomiarów prędkości światła wynika, że średnia prędkość światła w próżni
na drodze tam i z powrotem jest zawsze stała. Z powodu lokalnego charakteru
takich pomiarów, spowodowanego małymi wymiarami urządzeń pomiarowych,
chodzi o prędkość światła w jednorodnym polu grawitacyjnym.
Pomimo tego, że nie ma dokładnego pomiaru jednokierunkowej prędkości
światła, powszechnie utrwalił się pogląd, że stałość jednokierunkowej prędkości
światła w próżni (w stałym polu grawitacyjnym) jest faktem eksperymentalnym.
3. Modyfikacje transformacji Lorentza
W 1905 roku została ogłoszona przez Alberta Einsteina Szczególna Teoria
Względności (STW) [10]. Została ona powszechnie uznaną teorią wyjaśniającą
wyniki eksperymentów ze światłem. Szczególna Teoria Względności została wyprowadzona na trzech założeniach:
A. Transformacja współrzędnych czasu i położenia układ inercjalny – układ inercjalny jest liniowa.
B. Wszystkie układy inercjalne są równoważne. Założenie to oznacza, że nie ma
takiego zjawiska fizycznego, które wyróżnia jakiś układ inercjalny. Oznacza
ono, że nie ma takiego zjawiska, do którego wyjaśnienia potrzebne jest pojęcie bezwzględnego spoczynku. A także, że nie ma takiego zjawiska fizycznego, które pozwala na wyróżnienie jakiegoś kierunku w przestrzeni, czyli dla
każdego obserwatora przestrzeń jest izotropowa. Matematycznie z założenia
tego wynika, że każda transformacja czasu i współrzędnych położenia ma
współczynniki o dokładnie takich samych wartościach liczbowych jak transformacja odwrotna (z dokładnością do znaku wynikającego z kierunku prędkości pomiędzy układami).
C. Prędkość światła c w próżni jest taka sama w każdym kierunku oraz w każdym układzie inercjalnym.
Najważniejszą własnością Szczególnej Teorii Względności jest to, że przestrzeń jest izotropowa dla obserwatora z każdego układu inercjalnego. Według tej
teorii nie ma eksperymentu, który wyróżnia jakiś kierunek w przestrzeni. Każdy
taki eksperyment będzie dowodem niepoprawności tej teorii.
Od tego czasu podejmowane były próby powrotu do idei eteru poprzez modyfikację transformacji Lorentza, na której opiera się Szczególna Teoria Względności. Takie podejście zostało przedstawione w artykułach [11-15].
W pracy [15] autor podał transformację z dowolnego inercjalnego układu odniesienia U¢ do układu U związanego z UFR w postaci
(1)

16

Foton 149, Lato 2020

(2)
Prędkość v jest prędkością układu inercjalnego U¢ względem UFR. Transformacja odwrotna z układu U związanego z UFR, do dowolnego inercjalnego
układu U¢, ma postać
(3)
(4)
W artykule [11] autorzy przedstawili wyprowadzenie transformacji (3) i (4).
Transformację tę otrzymali z transformacji Lorentza po zmianie sposobu synchronizacji zegarów w inercjalnych układach odniesienia.
Badania te rozwijał Selleri w artykułach [13] oraz [14]. W swojej pracy podał
on wzór na jednokierunkową prędkość światła w próżni, wynikający z transformacji (3) i (4), który można zapisać w postaci
.

(5)

W artykułach [11-14] przedstawione zostały inne transformacje oraz dyskusje na ten temat.
Właściwie we wszystkich pracach na temat modyfikacji transformacji Lorentza, nowe transformacje były traktowane tylko jako inny matematyczny zapis
Szczególnej Teorii Względności. Większość autorów nie wypowiadała się na ten
temat, ale w pracy [11] zostało to napisane wprost: W tym przypadku, dowolny
układ odniesienia, który spełnia (Σ1) może być wybrany jako system eteru oraz
W związku z tym na często dyskutowane pytanie dotyczące empirycznej równoważności szczególnej teorii względności i teorii eteru z uwzględnieniem dylatacji
czasu oraz skrócenia długość, ale zachowującej absolutną jednoczesność można
odpowiedzieć twierdząco.
4. Szczególna Teoria Eteru (STE)
4.1. Założenia Szczególnej Teorii Eteru
Odmienne podejście do wyprowadzenia kinematyki z uniwersalnym układem
odniesienia zostało przedstawione w pracach [5-8] i [16]. W tym przypadku rozumowanie zostało oparte na analizie eksperymentów Michelsona-Morleya oraz
Kennedy’ego-Thorndike’a przy innych założeniach niż te, na których została
wyprowadzona Szczególna Teoria Względności. W ten sposób wyprowadzona
została Szczególna Teoria Eteru. Eksperymenty Michelsona-Morleya oraz Kennedy’ego-Thorndike’a były analizowane w tych pracach przy następujących założeniach:

Foton 149, Lato 2020

17

I. Transformacja współrzędnych czasu i położenia układ inercjalny – układ inercjalny jest liniowa.
II. Dla każdego obserwatora nieruchomego względem uniwersalnego układu odniesienia przestrzeń jest izotropowa, czyli ma te same własności w każdym
kierunku.
III. Istnieje przynajmniej jeden inercjalny układ odniesienia, w którym prędkość
światła w próżni jest taka sama w każdym kierunku. Będziemy ten układ nazywali uniwersalnym układem odniesienia. Tę stałą jednokierunkową prędkość światła oznaczamy symbolem c = const.
IV. Średnia prędkość światła, przebywającego w próżni drogę tam i z powrotem,
jest stała dla każdego obserwatora z inercjalnego układu odniesienia. Ta średnia prędkość nie zależy od prędkości obserwatora względem uniwersalnego
układu odniesienia, ani od kierunku propagacji światła. Tę średnią prędkość
także oznaczamy symbolem c = const (wynika to z eksperymentów Michelsona-Morleya oraz Kennedy’ego-Thorndike’a).
Zgodnie z tymi założeniami istnieje nieskończenie wiele Szczególnych Teorii
Eteru o różnych własnościach fizycznych. Teorie te różnią się między innymi
tym, w jaki sposób ciała poruszające się względem uniwersalnego układu odniesienia ulegają skróceniom albo wydłużeniom poprzecznym (czyli w kierunku
prostopadłym do prędkości v, z jaką ciało porusza się względem uniwersalnego
układu odniesienia). Jeżeli w układzie inercjalnym ciało ma szerokość D¢y, wtedy
dla obserwatora nieruchomego względem uniwersalnego układu odniesienia jest
y (v) razy szersze, czyli ma szerokość
.
(6)
4.2. Transformacje Szczególnej Teorii Eteru
W pracach [5-7] wyprowadzona została transformacja Szczególnej Teorii Eteru,
w której nie występuje wydłużenie poprzeczne (czyli, gdy y (v) = 1). Transformacja ta jest identyczna jak transformacja Tangherliniego (1)-(4).
Ze względu na założenie, że y (v) = 1 zachodzi także
.
(7)
W tym nowym podejściu nie modyfikowano transformacji Lorentza poprzez
zmianę sposobu synchronizacji zegarów, tylko wyprowadzono transformację od
podstaw dzięki analizie eksperymentów. Dzięki jawnym założeniom nowej teorii
możliwe było uogólnienie transformacji (1)-(4) i wykazanie, że istnieje nieskończenie wiele teorii z uniwersalnym układem odniesienia, które są zgodne z eksperymentami Michelsona-Morleya oraz Kennedy’ego-Thorndike’a [8].
W artykule [8] wyprowadzona została ogólna postać transformacji dla dowolnej funkcji y (v). Transformacje czasu i współrzędnych położenia z dowolnego
inercjalnego układu U¢ do układu U związanego z UFR mają postać
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.

(8)

Transformacje odwrotne, z układu U związanego z UFR do dowolnego inercjalnego układu U¢ mają postać

.

(9)

Aby funkcja y (v) posiadała naturalną fizyczną interpretację, powinna być ciągła oraz spełniać warunki
(10)
(11)
Jeżeli przestrzeń ma być izotropowa (dla obserwatora nieruchomego względem eteru), to dodatkowo musi zachodzić
.
(12)
Każda z funkcji wydłużenia poprzecznego y (v) definiuje inną teorię kinematyki. Wystarczy zauważyć, że na podstawie (8) lub (9) dylatacja czasu pomiędzy
układem inercjalnym U¢ oraz układem U związanym z UFR zależy od funkcji
wydłużenia poprzecznego y (v), ponieważ wyraża się wzorem
.

(13)

Dylatacja czasu zależy od funkcji y (v), czyli jeżeli kinematyki różnią się
funkcją y (v), to występuje w nich inna dylatacja czasu. Dylatacja czasu jest
efektem, który można mierzyć eksperymentalnie, dlatego jeżeli modele różnią
się dylatacją czasu, to opisują inne kinematyki. Dodatkowo wynika z tego, że pomiar dylatacji czasu może być podstawą do falsyfikacji różnych teorii opisanych
transformacjami (8)-(9).
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W artykule [8] przestawione zostały trzy szczególne przypadki transformacji (8).
Jednym z nich jest transformacja Tangherliniego (1-4), którą otrzymuje się, gdy
.
(14)
Wtedy transformacja (8) przyjmuje postać (1) i (2). Dla takiej transformacji
otrzymuje się kinematykę oraz dynamiki ciał analizowane w pracy [5]. W tym
przypadku Szczególnej Teorii Eteru nie występuje skrócenie ani wydłużenie poprzeczne. Szczególna Teoria Eteru bez skrócenia poprzecznego ma ścisły związek ze Szczególną Teorią Względności Einsteina, dlatego że w obu tych teoriach
nie występuje skrócenie ani wydłużenie poprzeczne.
Jeżeli przyjmie się, że
,

(15)

wtedy transformacja (8) przyjmuje postać

.

(16)

Dla takiej transformacji otrzymuje się kinematykę, w której nie występuje
skrócenie podłużne, czyli w kierunku równoległym do prędkości v oraz osi x
(skrócenie Fitzgeralda-Lorentza). Jednocześnie występuje wydłużenie poprzeczne (w kierunku prostopadłym do prędkości v).
Jeżeli przyjmie się, że
wtedy transformacja (8) przyjmuje postać

,

(17)

.

(18)

Dla takiej transformacji otrzymuje się kinematykę, w której czas jest absolutny. Jest bardzo interesujące, że jest możliwa teoria z absolutnym czasem, która
spełnia warunki eksperymentów Michelsona-Morleya oraz Kennedy’ego-Thorndike’a.
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Jeżeli dwa układy inercjalne U1 oraz U2 poruszają się względem UFR wzdłuż
jednej prostej odpowiednio z prędkościami v1 oraz v2, wtedy transformacja pomiędzy tymi układami jest złożeniem transformacji (8) oraz (9). Transformacja
ta ma postać

. (19)

4.3. Własności Szczególnych Teorii Eteru
Szczególna Teoria Względności oraz Szczególne Teorie Eteru są innymi modelami kinematyki.
Jeżeli w STE bez skrócenia poprzecznego (y (v) = 1) obserwator jest nieruchomy względem eteru, wtedy przewidywania tej teorii są identyczne jak przewidywania dla dowolnego obserwatora w STW (rys. 1).

Rys. 1. Podobieństwa pomiędzy STW oraz STE (y (v) = 1) [7]
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Różnice pomiędzy teoriami występują wtedy, gdy w STE bez skrócenia poprzecznego obserwator porusza się względem eteru. W STW wszystkie układy
inercjalne są równoważne, czyli nie istnieje uniwersalny układ odniesienia. Z tego
powodu według STW nie jest możliwe zmierzenie prędkości bezwzględnej przy
pomocy lokalnego pomiaru. Oznacza to, że dla każdego obserwatora przestrzeń
jest całkowicie izotropowa (ma takie same własności w każdym kierunku). Natomiast według STE bez skrócenia poprzecznego obserwator może przy pomocy
lokalnego pomiaru (czyli gdy jest całkowicie odizolowany od otoczenia) wyznaczyć kierunek swojego ruchu względem UFR. Oznacza to, że dla obserwatorów
ruchomych względem UFR przestrzeń nie jest izotropowa (ma różne własności
w różnych kierunkach). To jest najważniejsza różnica pomiędzy Szczególną Teorią Względności a Szczególną Teorią Eteru bez skrócenia poprzecznego.
W związku z powyższym, jeżeli przewidywania Szczególnej Teorii Eteru bez
skrócenia poprzecznego miałyby być prawdziwe, to w obserwacjach astronomicznych powinna być widoczna jakaś anizotropia. Okazuje się, że istnieje takie
zjawisko i jest bardzo dobrze zbadane. Chodzi o dipolową anizotropię mikrofalowego promieniowania tła [17].

Rys. 2. Dipolowa anizotropia mikrofalowego promieniowania tła
pokazana w projekcji Hammera-Aitoffa [16]

Z perspektywy naszego układu odniesienia, który jest związany z Układem
Słonecznym, mikrofalowe promieniowanie tła jest niejednorodne. Najsilniejsza
niejednorodność mikrofalowego promieniowania tła ma postać dipolową pokazaną na rys. 2. Z kierunku gwiazdozbioru Lwa dociera do nas promieniowanie
o nieco wyższej częstotliwości (wyższej temperaturze), natomiast z kierunku
gwiazdozbioru Wodnika dociera do nas promieniowanie o nieco niższej częstotliwości (niższej temperaturze).
W Szczególnej Teorii Eteru mikrofalowe promieniowanie tła może być np.
promieniowaniem termicznym hipotetycznego eteru (promieniowanie ciała doskonale czarnego).
Jeżeli Wszechświat jest jednorodny, to wypełniające go mikrofalowe promieniowanie tła powinno być jednorodne. Jeżeli istnieje uniwersalny układ odniesienia, w którym propaguje światło, to mikrofalowe promieniowanie tła powinno
być jednorodne względem tego UFR. Dipolowa anizotropia tego promieniowania
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mierzona w naszym układzie odniesienia jest spowodowana efektem Dopplera,
wynikającym z ruchu Układu Słonecznego względem UFR.
Przy takiej interpretacji, na podstawie anizotropii mikrofalowego promieniowania tła można wyznaczyć prędkość, z jaką Układ Słoneczny porusza się
względem UFR. Prędkość ta została wyznaczona w artykule [8]. Jej wartość wynosi 369,3 km/s = 0,0012·c i jest ona zwrócona w kierunku gwiazdozbioru Lwa
(rys. 3). Odpowiada to współrzędnym galaktycznym (źródło [17])
.

(20)

Eksperymentalna falsyfikacja STE nie jest łatwa ze względu na małą prędkość, jaką posiada Układ Słoneczny względem eteru. Dla prędkości 369,3 km/s
efekty anizotropii przestrzeni przewidywane przez STE są bardzo nieznaczne.
Dlatego falsyfikacja tej teorii wymaga specjalnie zaprojektowanych eksperymentów i wykonania ich z odpowiednio dużą dokładnością [7].
W artykule [8], na podstawie transformacji (8) oraz (9), wyprowadzony został
wzór na jednokierunkową prędkość światła w próżni c¢α¢ biegnącego w dowolnym
kierunku o postaci takiej samej jak wzór (5). Pokazane tam zostało, że jednokierunkowa prędkość światła (5) nie zależy od funkcji wydłużenia poprzecznego
y (v). Wykresy funkcji (5) zostały przedstawione na rys. 4.

Rys. 3. Prędkość Układu Słonecznego względem eteru. Rzut na płaszczyznę Galaktyki oraz rzut
na płaszczyznę prostopadłą do płaszczyzny Galaktyki (90°-270°). Widok Drogi Mlecznej z góry
(z naniesionymi współrzędnymi galaktycznymi) oraz widok z boku [8]
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W monografii [5], na podstawie transformacji (8) oraz (9), wyprowadzony
został ogólniejszy wzór na jednokierunkową prędkość dla światła przepływającego w ośrodku materialnym. Jeżeli obserwator jest nieruchomy względem tego
materialnego ośrodka, wtedy jednokierunkowa prędkość światła wyraża się dla
niego wzorem
.

(21)

Zarówno w zależności (5), jak i zależności (21), kąt α¢ jest mierzonym przez
obserwatora kątem pomiędzy wektorem jego prędkości względem UFR oraz
wektorem prędkości światła. Prędkość cs jest prędkością światła w ośrodku materialnym nieruchomym względem UFR, rejestrowaną przez nieruchomego względem UFR obserwatora.
Wzór (21) sprowadza się do wzoru (5), jeżeli tylko podstawimy cs = c. Według
tej zależności średnia prędkość światła na drodze o długości L do zwierciadła
oraz z powrotem wynosi
(22)

(23)
Z zależności (23) wynika, że cs jest także prędkością średnią światła na
drodze do zwierciadła oraz z powrotem w ośrodku materialnym nieruchomym
względem ruchomego obserwatora.

Rys. 4. Jednokierunkowa prędkość światła c¢α¢ przewidywana przez STE w układzie inercjalnym
dla v = 0, 0.25c, 0.5c, 0.75c, c [8]
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Pomimo tego, że jednokierunkowa prędkość światła wyrażona wzorem (21)
zależy od kąta α¢ oraz prędkości v, to średnia prędkość światła na drodze do
zwierciadła i z powrotem zawsze jest stała i wynosi cs. Jeżeli prędkość światła
ma własności opisane wzorem (21), wtedy eksperymenty Michelsoana-Morleya
oraz Kennedy’ego-Thorndike’a nie są w stanie wykryć uniwersalnego układu
odniesienia, w którym propaguje światło.
Z powyższego wynika, że powszechnie przyjęty pogląd, że eksperymenty Michelsoana-Morleya oraz Kennedy’ego-Thorndike’a udowodniły, że nie ma uniwersalnego układu odniesienia, w którym propaguje światło, a także że jednokierunkowa
prędkość światła w próżni jest taka sama dla każdego obserwatora, nie jest poprawny
[6]. Co więcej, istnieje nieskończenie wiele teorii z uniwersalnym układem odniesienia, które są zgodne z wynikami eksperymentów Michelsoan’a-Morley’a oraz Kennedy’ego-Thorndike’a (teorie zawarte w transformacjach (8)-(9)) [8].
Z powyższego wynika, że eksperymenty Michelsoan’a-Morley’a oraz Kennedy’ego-Thorndike’a nie są wystarczające do uzasadnienia Szczególnej Teorii
Względności oraz symetrii Lorentza [7].
W monografii [5] wykazane zostało, że jeżeli jednokierunkowa prędkość
światła wyraża się wzorami (5) lub (21), wtedy średnia prędkość światła przepływającego po trajektorii zamkniętej jest zawsze stała, nawet jeżeli różne odcinki
tej trajektorii prowadzą przez różne ośrodki materialne. Dlatego eksperymenty
Michelsoana-Morleya oraz Kennedy’ego-Thorndike’a nie mogą wykryć UFR,
nawet dla bardzo złożonych konfiguracji tych eksperymentów.
Propozycje układów pomiarowych, które być może pozwolą na pomiar jednokierunkowej prędkości światła oraz falsyfikację różnych teorii kinematyki,
zostały przedstawione w patentach [18] oraz [19]. W układach tych odległe zegary są synchronizowane przy pomocy wirującego pręta, którym jest średnica
wirującego koła. Układy te nie pozwolą zapewne na bardzo dokładny pomiar
jednokierunkowej prędkości światła. Ich celem jest pomiar na tyle dokładny,
aby uwidocznić anizotropię tej prędkości. W monografii [5] wyznaczone zostały
minimalne wymagania dla urządzenia z patentu [18], przy których powinna się
ujawnić anizotropia jednokierunkowej prędkości światła wynikająca ze Szczególnej Teorii Eteru, wzór (5).
Dopuszczenie możliwości, że jednokierunkowa prędkość światła zależy od kierunku jego emisji, nie wyróżnia żadnego kierunku w przestrzeni. Chodzi bowiem
o prędkość światła, jaką mierzy ruchomy obserwator. To prędkość, z jaką obserwator
porusza się względem eteru, wyróżnia w przestrzeni charakterystyczny kierunek, ale
tylko dla tego obserwatora. Dla obserwatora nieruchomego względem eteru prędkość
światła zawsze jest stała i nie zależy od kierunku jego emisji. Jeżeli obserwator porusza się względem eteru, wtedy dla niego przestrzeń nie jest symetryczna. W jego
przypadku będzie podobnie jak dla obserwatora płynącego po wodzie i mierzącego prędkość fali na wodzie. Pomimo tego, że fala rozchodzi się po wodzie ze stałą
prędkością w każdym kierunku, to dla płynącego obserwatora prędkość fali będzie
różna w różnych kierunkach. Z tego powodu przedstawiona teoria, oparta na założeniach I-IV, w prosty sposób tłumaczy anizotropię mikrofalowego promieniowania
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tła. W ramach przedstawionej teorii anizotropia ta jest spowodowana efektem Dopplera, który wynika z ruchu Układu Słonecznego względem uniwersalnego układu
odniesienia, w którym rozchodzi się światło [8].
Wnioski końcowe
Szczególna Teoria Względności posiada liczne uzasadnienia eksperymentalne.
Eksperymenty Michelsona-Morleya oraz Kennedy’ego-Thorndike’a także są
z nią zgodne, ale nie są wystarczające, aby wykazać jej poprawność [8, 16]. Eksperymenty te mogą być bowiem wyjaśnione przy pomocy różnych teorii, w których występuje fizycznie wyróżniony uniwersalny układ odniesienia.
Transformację Lorentza, na której opiera się kinematyka Szczególnej Teorii
Względności, można zapisywać na różne sposoby, po zmianie sposobu synchronizacji zegarów w układach inercjalnych. Jeżeli w wyniku zmienionej synchronizacji zegarów zostanie wyróżniony jakiś inercjalny układ odniesienia, to może
to być dowolny układ inercjalny. Otrzymane w ten sposób nowe transformacje są
traktowane jako inny model tej samej Szczególnej Teorii Względności. Interpretacja tych modeli jest taka, że wyróżniony układ inercjalny nie posiada unikalnych cech fizycznych, tylko jest wyróżniony sztucznie.
Transformacje Szczególnej Teorii Eteru nie powstały poprzez modyfikację
znanych wcześniej transformacji, tylko zostały wyprowadzone od podstaw (założenia I-IV). Dzięki temu możliwe było wyprowadzone zupełnie nowych transformacji (8)-(9) zgodnych z eksperymentami Michelsona-Morleya oraz Kennedy’ego-Thorndike’a. W Szczególnej Teorii Eteru uniwersalny układ odniesienia
jest układem realnym, a nie dowolnie wybranym inercjalnym układem odniesienia. Według Szczególnej Teorii Eteru uniwersalny układ odniesienia wyróżnia
się spośród wszystkich inercjalnych układów odniesienia własnościami fizycznymi. Jest jedynym układem odniesienia, w którym przestrzeń jest izotropowa.
Z perspektywy każdego innego inercjalnego układu odniesienia przestrzeń nie
jest izotropowa. Jednak związane z tym efekty są bardzo nieznaczne w układach
inercjalnych poruszających się względem eteru z małymi prędkościami (prędkościami nierelatywistycznymi) [7]. W tym przypadku jest podobnie jak w przypadku każdego innego efektu relatywistycznego.
Istnieje bardzo dobrze udokumentowana obserwacja astronomiczna, która
pokazuje, że z perspektywy naszego układu odniesienia przestrzeń nie jest izotropowa [17]. Jest to dipolowa anizotropia mikrofalowego promieniowania tła
(rys. 2). Istnieje układ odniesienia, w którym mikrofalowe promieniowanie tła
jest izotropowe. Według Szczególnej Teorii Względności przestrzeń powinna być
izotropowa dla każdego obserwatora, dlatego dipolowa anizotropia mikrofalowego promieniowania tła wymaga specjalnego wyjaśnienia w ramach tej teorii.
Istnienie takiego wyróżnionego układu odniesienia jest argumentem przemawiającym za Szczególną Teorią Eteru oraz pokazuje łamanie symetrii Lorentza [7].
Dla każdej kinematyki można wyprowadzić wiele dynamik. Przykłady dla
Szczególnej Teorii Eteru zostały wyprowadzone w monografii [5]. Przykłady dla
Szczególnej Teorii Względności zostały wyprowadzone w artykule [20].
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W artykule [16] pokazane zostało, że transformacjom Lorentza można nadać
inną interpretację, niż ta przyjęta w Szczególnej Teorii Względności.
Problem polegający na tym, że wzorom matematycznym można przypisywać różne interpretacje fizyczne, nie dotyczy tylko transformacji Lorentza. Np.
w artykule [21] pokazane zostało, że falę grawitacyjną można interpretować jako
zwykłą modulację natężenia pola grawitacyjnego.
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Terapia BNCT (Boron Neutron Capture Therapy) jest jednym z rodzajów radioterapii, w której selektywna eliminacja komórek nowotworowych jest możliwa
dzięki wprowadzeniu do nich atomów boru. Ideą tej terapii jest dostarczenie boru
do komórek nowotworowych w ciele pacjenta za pomocą odpowiedniego nośnika oraz jego akumulacja w ich wnętrzu. W wyniku naświetlania neutronami,
dzięki wysokiemu prawdopodobieństwu ich oddziaływania z borem, dochodzi
do reakcji jądrowej, w której powstają cząstki α oraz jony litu (rys.1). Cząstki
te charakteryzują się wysokim liniowym transferem energii (ang. LET – Linear
Energy Transfer) i deponują całą swoją energię kinetyczną na odcinku porównywalnym z rozmiarem pojedynczej komórki (ok. 10 µm). Oznacza to, że niszczona jest tylko ta komórka nowotworowa, w której została zakumulowana odpowiednia ilość boru, natomiast sąsiednie, zdrowe komórki pozostają praktycznie
nieuszkodzone.
Krótka historia terapii borowo-neutronowej
W 1932 roku James Chadwick odkrył neutron, za co w 1935 roku otrzymał
Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki. Krótko po tym odkryciu Joseph H. Taylor
i Maurice Goldhaber opisali reakcję wychwytu neutronów na jądrze boru oraz
powstające produkty: atom helu oraz jądro litu [1]:
10
B + n → α + 7Li + γ (0,48 MeV) .
Już w 1936 roku Gordon L. Locher napisał artykuł, w którym zaproponował zastosowanie tej reakcji w leczeniu nowotworów [2]. Pierwsze próby wykorzystania BNCT odbyły się w 1951 roku w Brookhaven National Laboratory,
na pacjentach z glejakami złośliwymi, a później w Massachusetts Institute of
Technology. Jednak rezultaty tych eksperymentów nie były zadawalające. Nie
udało się dostarczyć odpowiedniej ilości atomów izotopu boru 10B do komórek
nowotworowych, przez co dawka promieniowania, jaką otrzymał pacjent, była
za wysoka i spowodowała poważne skutki uboczne. Przede wszystkim zaobserwowano choroby skóry i głowy, a także owrzodzenia i obrzęk mózgu. Kolejnym
problemem było znalezienie związku, który nie byłby toksyczny dla pacjentów
i dostarczałby odpowiednią ilość boru tylko do komórek nowotworowych. Mając
na uwadze poważne skutki uboczne terapii oraz potencjalne zagrożenie w związ-
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ku z wykorzystywaniem reaktorów jądrowych, w 1961 roku Stany Zjednoczone
Ameryki Północnej wstrzymały badania nad BNCT [3].

Rys.1. Schemat reakcji jądrowej zachodzącej w trakcie naświetlania neutronami w komórce,
w której zakumulowany został bor. W wyniku rozpadu wzbudzonego atomu boru powstaje jądro
helu (cząsteczka α) oraz jądro litu, które charakteryzują się wysokim liniowym przekazem energii
(dla cząstki α rzędu 150 keV/µm, dla jądra litu około 175 keV/µm) oraz krótkim zasięgiem –
do 10 µm. W wyniku tej reakcji emitowane jest również promieniowanie gamma o energii ok.
0,48 MeV

W Japonii w 1968 roku Hiroshi Hatanaka [4] przedstawił inny niż dotychczas stosowany związek boru jako propozycję dla BNCT, a mianowicie BSH (sól
sodowa anionu tioboranowego, Na2B12H11SH). Leczenie polegało na zastosowaniu napromieniania wiązką neutronów potencjalnych pozostałości guza po jego
operacyjnym usunięciu. Hatanaka przedstawił obiecujące wyniki testów przeprowadzonych na małej grupie pacjentów w zaawansowanym stadium glejaka
złośliwego, dzięki czemu w Stanach Zjednoczonych, a nawet w Europie, zaczęto
rozważać powrót do BNCT. W późniejszym okresie, również w Japonii, Yutaka
Mishima [5] zastosował BPA (p-boranofenyloalanina, C9H12BNO4) jako nośnik
boru dla terapii BNCT u pacjentów z powierzchniowym czerniakiem złośliwym
skóry. Dzięki temu także w kolejnych ośrodkach zaczęto prowadzić intensywne
badania nad tą terapią.
Kolejnym aspektem była również zmiana energii stosowanych cząstek, zamiast neutronów termicznych (o energiach <0,05 eV) zaczęto stosować neutrony
epitermiczne (o energii 0,1 eV – 10 keV). Dzięki temu możliwa była głębsza
penetracja tkanki przy zmniejszonych uszkodzeniach tkanek powierzchniowych
oraz uzyskanie większej dawki w tkance nowotworowej.
Nośniki boru
Zgodnie z ideą terapii nośnik ma za zadanie dostarczyć atomy boru do komórek
nowotworowych w ilości wystarczającej do wytworzenia produktów reakcji jądro-
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wej niszczących komórkę. Jak już zostało wspomniane, odpowiedni nośnik oraz
szybszy metabolizm komórek nowotworowych mogą zapewnić w nich wyższe stężenie boru niż w sąsiadujących, zdrowych komórkach. Dlatego dla skuteczności
terapii ważne jest zastosowanie nośnika o odpowiednich cechach, takich jak: niska
toksyczność czy większy pobór nośnika przez komórki nowotworowe niż zdrowe. Ponadto, stosunek stężenia boru w tkance nowotworowej do stężenia we krwi
powinien przekraczać 3:1, a optymalne stężenie boru w guzie wynosi ok. 20-50
mg 10B w jednym gramie guza. Nośnik powinien też być szybko usuwany z tkanek zdrowych i krwi przy jednoczesnym utrzymaniu wyższego stężenia w tkance
chorej podczas naświetlania. Pierwszymi stosowanymi związkami boru w terapii
BNCT były BSH i BPA (rys.2.), jednak nie spełniały one wszystkich wymogów
opisanych powyżej. BSH jest związkiem wnikającym do komórek dzięki pasywnej dyfuzji (bez nakładu energii, zgodnie z gradientem stężeń) natomiast BPA jest
aminokwasem, który ulega aktywnemu wychwytowi przez komórki nowotworowe charakteryzujące się zwiększonym metabolizmem. Wadą obu związków jest
ich nierównomierne wnikanie do komórek nowotworowych, przez co część z nich
przeżywa napromienianie, co zmniejsza skuteczność terapii [6].

Rys. 2. Wzory strukturalne związków wykorzystywanych w terapii BNCT: BSH i BPA. Wzory
uzyskane z wykorzystaniem aplikacji MolView

W ostatnich latach wiele ośrodków badawczych koncentruje się na poszukiwaniach nowego, skuteczniejszego nośnika boru. Jednym z ciekawszych pomysłów
jest zastosowanie fragmentów kwasów nukleinowych jako nośników do terapii
BNCT. Grupa naukowa z Instytutu Biologii Medycznej PAN w Łodzi pod kierownictwem prof. Zbigniewa Leśnikowskiego opracowuje nośniki klasterów boru
(związków o klatkowej strukturze przestrzennej, o innych właściwościach niż jego
organiczny odpowiednik), które oparte są na oligonukleotydach (krótkich frag-
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mentach kwasów nukleinowych) [7]. Wyniki badań potwierdziły, że taki nośnik
odpowiednio zaprojektowany ma podwójną funkcję. Jest nie tylko transporterem
boru do komórek nowotworowych, ale także posiada właściwości antyoksydacyjne i wyciszające aktywność konkretnego genu, na przykład EGFR (receptor naskórkowego czynnika wzrostu) [7]. EGFR jest białkiem błonowym regulującym
wzrost, podziały i śmierć komórek. Zwiększona ilość tego białka występuje na powierzchni komórek nowotworowych w różnych typach nowotworów złośliwych
jak np. nowotwory głowy i szyi, płuc, jelita grubego oraz piersi [8].
W jednej z opublikowanych prac przedstawione zostały siRNA1 z dołączonymi klasterami boru [9]. W badaniach wykorzystano mRNA dla białka BACE1
jako docelowego. Białko to bierze udział w wytwarzaniu peptydu amyloidu beta,
który występuje w płytkach amyloidowych u osób z chorobą Alzheimera. Zatem
zahamowanie ekspresji genu odpowiedzialnego za produkcję białka beta może
przynieść efekty w leczeniu oraz zapobieganiu tej chorobie. Wyniki potwierdziły
zdolność zmodyfikowanego związkiem boru RNA jako nośnika oraz zachowanie
funkcji wyciszającej gen (zahamowanie ekspresji genu).
Wiele innych związków, nie tylko kwasy nukleinowe, jest sprawdzanych pod
kątem dostarczania boru do komórek docelowych; są to między innymi: aminokwasy, przeciwciała, czynniki wzrostu, karborany (grupa związków boroorganicznych o budowie przestrzennej), a także liposomy czy polimerowe nanocząstki [10].
Wykorzystując liposomy jako transporter związku boru, grupa Peacocka wykonała testy sprawdzające przydatność liposomów jako nośników [11]. Ponadto
sprawdzone zostały czynniki wpływające na pobór liposomów do komórek, jak
stężenie związku boru w medium, czas inkubacji czy zagęszczenie komórek. Nośnikiem boru był tutaj karboran naśladujący strukturą ester cholesterolu. Zawartość boru w komórkach nowotworowych wynosiła niemal 50 µg 10B/g komórki.
Ponadto wykazano również zależność akumulacji boru w komórkach od stężenia
nośnika w medium oraz konfluencji komórek.
Badania na modelach biologicznych
Podanie nowego leku, szczepionki czy środka kontrastującego człowiekowi nie
byłoby możliwe bez przeprowadzenia wcześniejszych badań z zastosowaniem
odpowiedniego modelu. Najpierw przeprowadzane są eksperymenty na liniach
komórkowych lub/i hodowlach tkankowych, następnie nowe substancje badane
są z wykorzystaniem zwierząt, a dopiero po przejściu szeregu testów możliwe
do wykonania są badania z udziałem ludzi. Odpowiedni dobór rodzaju hodowli komórkowych w pierwszych etapach badań często wpływa na wyniki testów
przeprowadzanych na organizmach żywych. Poniżej zostaną przestawione wyni1

siRNA (ang. small interfering RNA) – małe, interferujące RNA – krótka, dwuniciowa
cząsteczka RNA, która powoduje wyciszanie ekspresji genów. siRNA związany z kompleksem
białkowym RISC powoduje cięcie komplementarnej sekwencji mRNA na mniejsze fragmenty,
uniemożliwiając powstawanie białka zapisanego w tej sekwencji.

32

Foton 149, Lato 2020

ki eksperymentów kilku grup badawczych związane z pracą nad poprawą efektywności terapii BNCT.
Interesujące wyniki badań otrzymała grupa z Argentyny pod kierownictwem
Marii Dagrosy [12]. Badała ona uszkodzenia oraz mechanizmy naprawcze w komórkach raka tarczycy wywołanych napromienianiem wiązką neutronów termicznych. Przedstawiona została analiza histonu2 H2AX, który jest markerem
uszkodzeń nici DNA, a także aktywacja dwóch różnych mechanizmów naprawy
uszkodzeń kwasu nukleinowego, poprzez badanie ekspresji genów kluczowych
białek biorących udział w danym mechanizmie naprawczym.
Badane grupy stanowiły komórki naświetlane promieniowaniem gamma,
promieniowaniem neutronowym, promieniowaniem neutronowym z podaniem
boru do komórek oraz grupa kontrolna – nienaświetlana. Wyniki wykazały, iż
najwięcej uszkodzeń podwójnych nici DNA występuje po naświetlaniu promieniowaniem gamma, natomiast porównując dwie grupy naświetlane neutronami,
większe uszkodzenia obserwowano w przypadku komórek, którym podawano
bor. Natomiast biorąc pod uwagę mechanizmy naprawcze aktywowane promieniowaniem, największy wzrost mRNA kodującego enzymy naprawcze obserwowano w 4 i 6 h po napromieniowaniu. Aktywowana została ścieżka HRR, tzw.
mechanizm naprawy homologicznej rekombinacji [12].
W jeszcze innych badaniach oceniano efektywność terapii BNCT na dwóch
liniach czerniaka płuc: pierwotnej (M8) oraz przerzutowej (Mej-J), stosując BPA
jako nośnik boru. Komórki naświetlano dawką od 1 do 8 Gy. Oceniano względną
skuteczność biologiczną RBE (Relative Biological Effectiveness)3 oraz wartości
współczynników skuteczności biologicznej dla każdego składnika dawki – CBE
(Compound Biological Effectiveness)4. Zgodnie z oczekiwaniami, zaobserwowano różnicę we wrażliwości komórek na promieniowanie między obiema liniami
komórkowymi – linia przerzutowa była bardziej oporna na promieniowanie oraz
charakteryzowała się wyższym współczynnikiem RBE oraz CBE niż linia pierwotna. Różnice między liniami były widoczne również w poborze boru. Zaobserwowano większe stężenie boru w komórkach linii Mel-J [13].
Badania nad terapią nowotworową najlepiej prowadzić na modelu, który jak
najbardziej odzwierciedla budowę i warunki panujące w leczonej tkance. Jednym
z takich modeli dla guzów są sferoidy (rys.3). Są to agregaty komórek powstałe
na skutek warunków hodowli uniemożliwiających przyczepienie do podłoża oraz
dzięki właściwościom przylegania komórek do siebie. Ważną rolę odgrywają tu
białka błonowe integryny i kadheryny, a także białka tworzące cytoszkielet ko2

3

4

Histony – zasadowe białka stabilizujące kwas DNA. Podczas pęknięć obu nici DNA do histonu
H2A zostaje dodana grupa fosforanowa, której wyznakowanie umożliwia zlokalizowanie
podwójnych pęknięć DNA.
Względną skuteczność biologiczną (RBE) definiujemy jako stosunek dawki referencyjnej (np.
promieniowania X) do dawki promieniowania testowego, dającego ten sam efekt biologiczny.
CBE – wartości współczynników skuteczności biologicznej dla każdego ze składników dawki,
które są zależne od zastosowanego nośnika boru.
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mórek i połączenie komórkowe (np. złącza szczelinowe), umożliwiając komórkom nie tylko agregację, ale również komunikację międzykomórkową [14].
Sferoidy charakteryzują się warstwową strukturą, która została pokazana na
rys. 3d. Ta organizacja w budowie sferoidu jest skutkiem dostępności składników odżywczych i tlenu dla rosnących i dzielących się komórek, których liczba
zmniejsza się dla kolejnych warstw. Oprócz warstwowej struktury oraz wspomnianych zdolności do komunikacji komórkowej, sferoidy wytwarzają również
macierz zewnątrzkomórkową5, a także wykazują charakterystyczną kinetykę
wzrostu (rys.3b) [15].

Rys. 3. a) Zdjęcie sferoidu wykonane za pomocą mikroskopu optycznego, b) kinetyka wzrostu
sferoidów podobna do wzrostu guza, c) rozkład składników odżywczych oraz d) związana z tym
warstwowa struktura sferoidów – zewnętrzna warstwa komórek mająca nieograniczony dostęp
do składników odżywczych i tlenu jest strefą komórek proliferacyjnych (dzielących się), komórki
żywe lecz nie dzielące się stanowią warstwę środkową sferoidu, natomiast warstwa środkowa jest
strefą komórek nekrotycznych (obumarłych)

Wszystkie wymienione cechy sferoidów są również obserwowane w guzach
nowotworowych, dlatego wykorzystuje się je jako modele komórkowe w badaniach nad rozwojem terapii nowotworowych oraz mechanizmów dostarczania
leków [16-18].
Warstwowa struktura wyróżniana w guzach litych (pozbawionych naczyń
krwionośnych), sygnalizacja komórkowa, fizyczny kontakt komórek oraz macierz zewnątrzkomórkowa zapewniają barierę ochronną dla penetracji i dystry5

Macierz zewnątrzkomórkowa – sieciowa struktura budowana przez cząsteczki, głownie białka
i polisacharydy, wydzielane przez komórki do przestrzeni międzykomórkowej.
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bucji leków przeciwnowotworowych oraz wzrost odporności na radioterapię.
Również fazy wzrostu sferoidów i guzów są do siebie zbliżone, a badania molekularne wykazują podobieństwo we wzorze ekspresji pewnych genów w obu
strukturach, co oznacza przede wszystkim zwiększoną liczbę białek odpowiadających za rozwój, wzrost, przerzuty i inwazję komórek [15].
BNCT jest terapią o wysokiej selektywności poprzez zastosowanie izotopu
10
B zgromadzonego w guzach nowotworowych w dużo większym stężeniu niż
we krwi czy tkankach zdrowych. Do niedawna jej zastosowanie było ograniczone poprzez dostępność neutronów o odpowiedniej energii oraz niedoskonałych nośników boru. Rozwój nowoczesnych źródeł neutronów epitermicznych
opartych na wykorzystaniu akceleratorów spowodował gwałtowny wzrost zainteresowania tą terapią w wielu krajach. W naszym kraju powstało Polskie Konsorcjum na rzecz terapii Borowo-Neutronowej, zrzeszające trzynaście jednostek
naukowych prowadzących badania nad tą terapią. Aktualnie trwają intensywne
prace nad nowymi sposobami selektywnego dostarczania izotopu 10B do komórek nowotworowych, których efektywność zależy od rodzaju guza. Testy nośników boru mogą być prowadzone z wykorzystaniem trójwymiarowych modeli komórkowych, wśród których na szczególną uwagę zasługują sferoidy posiadające
wiele cech charakteryzujących nowotwory. Rozwój terapii BNCT daje szansę na
efektywne leczenie nieoperacyjnych oraz rozsianych nowotworów, uzupełniając
i udoskonalając stosowane dotychczas metody.
Autorzy dziękują prof. Ewie Stępień za pomoc w przygotowaniu artykułu.
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Terapia borowo-neutronowa jako
alternatywna metoda leczenia nowotworów
Sabina Rachwalska
Katarzyna Radwan

Metody leczenia nowotworów
Leczenie onkologiczne w świecie medycyny i nauki jest tematem nieustannie
aktualnym. Samych metod zwalczania nowotworów jest niemal tyle, ile typów
guzów. Najczęściej w praktyce klinicznej korzysta się z terapii kombinowanej
– łączącej kilka spośród sposobów leczenia, tak aby zoptymalizować szanse pacjenta na powrót do zdrowia. Warto wspomnieć o kilku bazowych metodach:
• Operacje chirurgiczne polegające na mechanicznym wycięciu obszaru guza
– samego nowotworu lub, w radykalnym przypadku, także obszaru tkanek
zdrowych otaczających patologię. Stosowane są one w wypadku miejscowego
leczenia i są najbardziej skuteczne dla nowotworów we wczesnym stadium
rozwoju. Nie nadają się natomiast do leczenia nowotworów rozsianych [1].
• Chemioterapia, która opiera się na wprowadzeniu do organizmu związków
chemicznych (w postaci leków cytostatycznych), mających na celu wywołanie apoptozy (śmierci) komórki poprzez zaburzenie jej podziałów. Chemioterapia jest ukierunkowana na zniszczenie szybko dzielących się komórek,
czym charakteryzują się właśnie komórki nowotworowe. Jednakże metoda ta
może być niebezpieczna dla komórek zdrowych, które także ulegają wielu
podziałom. Takimi komórkami są np.: komórki szpiku kostnego, włosów czy
układu pokarmowego. Ich zniszczenie powoduje często bardzo groźne skutki
uboczne [1].
• Radioterapia promieniowaniem jonizującym – jest to szeroki zbiór metod, wykorzystujący promieniowanie jonizujące do usunięcia nowotworów trudnych
do wyleczenia operacyjnie. W radioterapii wykorzystuje się: promieniowanie
γ, promieniowanie rentgenowskie, cząstki α, elektrony, protony i neutrony.
Radioterapię możemy podzielić na teleradioterapię, która polega na ekspozycji pacjentów na promieniowanie pochodzące z zewnętrznych źródeł oraz na
brachyterapię, polegającą na dostarczeniu źródła promieniowania w pobliże
lub do objętości nowotworu [1].
Terapia borowo-neutronowa
Patrząc na systematykę guzów nowotworowych, dostrzec można, iż każda z metod radioterapii staje się optymalna dla innego typu lub lokalizacji patologii. Promieniowanie γ i X dla guzów powierzchownych, protony dla precyzyjnie zlokalizowanych np. nowotworów gałki ocznej, neutrony natomiast dla nowotworów
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mózgu i guzów rozsianych. Jedynie mając możliwość wykorzystania wszystkich
spośród powyższych metod, można wielopłaszczyznowo i wydajnie prowadzić
leczenie onkologiczne.
Terapia borowo-neutronowa (BNCT), wykorzystywana jest do leczenia nowotworów złośliwych, rozsianych oraz trudnych do usunięcia operacyjnie. Jest
wyjątkowa pod względem bezpieczeństwa – ryzyko zniszczenia komórek zdrowych zlokalizowanych w pobliżu guza jest niskie.
Jak już w poprzednim artykule zostało wspomniane, co również przedstawia
rys.1, terapia ta polega na iniekcji stabilnego izotopu za pomocą selektywnego
nośnika do komórek nowotworowych w ciele pacjenta. Obecnie używany jest
w tym celu izotop boru (10B). Gdy pacjent zostaje wystawiony na działanie wiązki neutronów epitermicznych, może nastąpić zjawisko wychwytu neutronu przez
jądro izotopu boru. W wyniku tego procesu powstaje metastabilne jądro 11B, które
niemal natychmiast rozpada się z emisją jądra Litu (7Li) oraz cząstki α i kwantu γ
o energii 0,48 MeV. Rozpad ten powoduje zniszczenie komórki nowotworowej.

Rys. 1. Schematyczny przebieg terapii borowo-neutronowej na poziomie komórkowym (na
podstawie [2])

W trakcie terapii ekspozycji na promieniowanie zostają poddane nie tylko
komórki nowotworowe, ale także zdrowe. Większa kumulacja izotopu boru
w komórkach nowotworowych zapewnia dostarczenie większej dawki promieniowania do komórek patologicznych niż do prawidłowych. Mimo to pojawia
się nieunikniona dawka tła, nawet przy wiązce neutronów o energii idealnie epitermicznej. Poszukiwania nośników boru, coraz to precyzyjniej wiążących się
wybiórczo do komórek nowotworowych, zapewniają zmniejszanie dawki tła
działającej na narządy zdrowe [3].
Zalecenia do terapii
BNCT znakomicie sprawdza się w leczeniu nowotworów rozlegle rozsianych,
trudnych do usunięcia chirurgicznie. Używa się jej najczęściej w terapii przeciw-
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ko glejakom wielopostaciowym, które są odporne na inne rodzaje terapii: chemioterapię, radioterapię, immunoterapię i terapię genową. Zalecenia do BNCT
na tle innych radioterapii prezentuje rys. 2. Glejaki wielopostaciowe można
uznać za patologię dotyczącą całego mózgu, ponieważ rozprzestrzeniają się zarówno na istotę szarą jak i białą. Za pomocą terapii borowo-neutronowej leczone są także przerzuty do mózgu oraz czerniaki w różnych stadiach. Niedawno
odkryto również potencjał do leczenia nowotworów wątroby, głowy oraz szyi.
BNCT znajduje także zastosowanie w niszczeniu komórek patologicznych rozproszonych w narządach. Badania pokazują dodatkowo skuteczność w leczeniu
złośliwych nowotworów płuc, piersi, odbytu, a także międzybłoniaka opłucnej
(jednego z najczęstszych nowotworów opłucnej) [3].

Rys. 2. Zestawienie różnych rodzajów terapii pod względem zastosowania przy danym typie
nowotworu (na podstawie [4])

Przygotowanie do terapii
Przykładowe procedury przy leczeniu guza mózgu przebiegają w następujący
sposób: od jednego do dwóch tygodni przed terapią pacjenci przechodzą histopatologiczną diagnozę oraz zabieg mający na celu, jeśli to możliwe, częściowe wycięcie guza, aby zminimalizować objętość przyszłej martwicy tkanki po zastosowaniu BNCT. Pacjenci powinni również wystrzegać się chemioterapii, ponieważ
żywotność komórek nowotworowych powinna być w nienaruszonym stanie, aby
otrzymać odpowiednią koncentrację izotopu boru. Około dwunastu godzin przed
terapią zostaje przygotowany i podany nośnik. Miejsce podania zależy od lokalizacji guza. Zawartość izotopu 10B powinna wynosić około 30-50 mg przypadające na kilogram masy ciała pacjenta. W dalszej kolejności następuje naświetlanie
pacjenta wiązką neutronów epitermicznych, której źródłem jest np. reaktor lub
akcelerator. Czas naświetlania jest zależny od strumienia i energii użytych neutronów, a także od przyjętej metody naświetlań w danym ośrodku. Czas ten może
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przykładowo wynosić od 3 do 5 godzin [5]. Na rys.3 przedstawiono procedury
podczas terapii borowo–neutronowej z uwzględnieniem wcześniejszych badań
lekarskich, kontroli za pomocą tomografii komputerowej (CT – ang. Computed
Tomogaphy) oraz magnetycznego rezonansu jądrowego (MRI) i potwierdzenie
diagnozy za pomocą FBPA PET – czyli obrazowania pozytonową tomografią
emisyjną z użyciem nośnika BPA znaczonego izotopem 18F [6].

Rys. 3. Procedura przebiegu BNCT na przykładzie glejaka mózgu (na podstawie [6])

BNCT w Polsce
Mimo iż początki terapii borowo-neutronowej należy datować na połowę XX w.,
największe zainteresowanie tą metodą przypada na koniec lat dziewięćdziesiątych. Zaowocowało ono wieloma narodowymi programami w różnych krajach.
W wielu państwach (np. Japonia, Finlandia) naświetlania neutronami stały się
dostępną metodą kliniczną. Polski program BNCT narodził się w 2001 roku i był
prowadzony przez Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ). W ostatnich
latach badania zostały wznowione i prowadzone są w ramach Polskiego Konsorcjum na rzecz terapii Borowo-Neutronowej, którego liderem jest NCBJ, natomiast Uniwersytet Jagielloński jest jednym z 14 partnerów. Jest to współpraca
mająca na celu zapoczątkowanie BNCT w Polsce [7-8].
Laboratorium do badań z wiązkami neutronów termicznych i epitermicznych znajduje się przy reaktorze jądrowym MARIA. Reaktor ten jest codziennie
eksploatowany dla wielu celów m. in. : ekspozycji materiałów w celu produkcji izotopów molibdenu (do produkcji technetu), badania nowych materiałów,
szkolenia w zakresie fizyki i technologii reaktorów, a także do modyfikowania
materiałów za pomocą neutronów oraz prowadzenia badań neutrono–graficznych. Wraz z powstaniem laboratorium do badań BNCT reaktor MARIA planowo będzie służył do prowadzania ekspozycji kultur komórkowych, ekspozycji
zwierzęcych modeli, prac badawczych z użyciem fantomów, prac nad badaniami
dozymetrycznymi BNCT oraz przeprowadzania warsztatów, konferencji i szkoleń. Nie są natomiast na ten moment planowane badania kliniczne na pacjentach
[7-8].
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W innych miastach Polski również ruszyły programy badawcze, których
wspólnym celem jest wprowadzenie BNCT w kraju. Obecnie są prowadzone badania równolegle nad wiązkami neutronów i nośnikami boru. Na naszym Uniwersytecie, na Wydziale Fizyki Astronomii i Informatyki Stosowanej, w Instytucie Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego w Zakładzie Fizyki Medycznej oraz
Zakładzie Doświadczalnej Fizyki Cząstek i jej Zastosowań, prowadzone są pilotażowe badania, gdzie analizowany jest wpływ promieniowania neutronowego
na organizmy żywe [9]. W tym numerze Fotonu przedstawiony jest kolejny etap
badań, gdzie analizowanymi obiektami są sferoidy autorstwa mgr. Moniki Szczepanek. Do tej pory badania te prowadzone są z wykorzystaniem izotopowego
źródła neutronów Am-Be.
Planowane są także badania z wykorzystaniem generatora neutronów zakupionego w ramach projektu SABAT, kierowanego przez dr. Michała Silarskiego,
który pozwoli na wykonanie naświetlań wymagających większych intensywności neutronów.
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Siła Lorentza
Tomasz Kawalec
Instytut Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego UJ

Chciałbym przedstawić Czytelnikom propozycję bezpośredniej obserwacji wpływu pola magnetycznego na ruch cząstek naładowanych – elektronów. Pośrednio
ten wpływ obserwujemy na co dzień – chociażby w prądnicach, jednak często
nie mamy tam pełnej kontroli nad zachodzącymi zjawiskami. Nasza metoda natomiast pozwoli nie tylko na uzupełnienie bądź utrwalenie wiedzy książkowej,
ale też po prostu na zabawę.
Ruchem cząstek naładowanych w polu elektrycznym i magnetycznym rządzi
tak zwana siła Lorentza. Ogólna postać wzoru na tę siłę, działającą na cząstkę
o ładunku q, poruszającą się z prędkością , jest następująca:
(1)
.
Mamy tu część pochodzącą od pola elektrycznego o wektorze natężenia
(prawie nie będziemy się nią tu zajmować) oraz część związaną z polem magnetycznym, proporcjonalną do członu
, gdzie to w polskim nazewnictwie
wektor indukcji pola magnetycznego. Jednostką indukcji w układzie SI jest tesla
[T], chociaż często używa się też jednostki gaus [Gs], przy czym 1 T = 10000 Gs.
Ziemskie pole magnetyczne ma średnią wartość bliską 0,5 Gs. Symbol × oznacza tak zwany iloczyn wektorowy, który w wyniku mnożenia dwóch wektorów
daje również wektor (w przeciwieństwie do iloczynu skalarnego, który w wyniku mnożenia dwóch wektorów daje skalar – czyli po prostu liczbę). Ten wektor
wynikowy jest prostopadły do płaszczyzny, w której są zawarte oba mnożone
przez siebie wektory, czyli tutaj i . Długość wektora wynikowego, czyli u nas
wartość części magnetycznej siły Lorentza, zależy nie tylko od wartości ν i B, ale
też od kąta zawartego między mnożonymi wektorami. Gdy ten kąt wynosi zero
– siła też wynosi zero. Gdy kąt rośnie, wartość siły rośnie i osiąga maksymalną
wartość dla 90°. Gdy kąt nadal rośnie, wartość siły maleje, osiągając zero dla kąta
równego 180°. Mówiąc ściślej, wartość siły Lorentza (pomijając wkład od pola
elektrycznego) można zapisać następująco:
,
(2)
gdzie α jest właśnie kątem między wektorami i . Widzimy, że pole magnetyczne działa tylko na cząstki naładowane, gdy te się poruszają. Pozostaje jeszcze
kwestia znalezienia zwrotu siły . Ja najbardziej lubię stosować w tym celu tak
zwaną regułę FBI. Tak – nazwa pochodzi od znanego wszystkim akronimu oznaczającego Federalne Biuro Śledcze w USA. Pracownicy tej instytucji nierzadko
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sięgają po broń, a w naszej regule mnemotechnicznej właśnie ustawiamy palce
dłoni w kształt pistoletu. F w regule FBI to siła Lorentza, B to oczywiście pole
magnetyczne, a I to prąd elektryczny. Tak – prąd, ponieważ ta reguła zazwyczaj
służy do wyznaczania zwrotu siły działającej na przewodnik z prądem umieszczony w polu magnetycznym. Wtedy w tej regule używamy lewej dłoni. Gdy jednak rozważamy elektrony (a nie umowne ładunki dodatnie w prądzie), to wtedy
używamy dłoni prawej, zgodnie z rys. 1:

Rys. 1. Mnemotechniczna reguła FBI dla określania zwrotu siły Lorentza działającej na
poruszający się strumień elektronów

Po przypomnieniu sobie podstawowych wiadomości na temat siły Lorentza
i wyznaczania jej kierunku i zwrotu, jesteśmy gotowi do przeprowadzenia obserwacji. W tym celu posłużymy się liniowym akceleratorem cząstek elementarnych
obdarzonych ładunkiem. Brzmi bardzo poważnie, ja jednak mam tu na myśli po
prostu oscyloskop, a ściślej – oscyloskop analogowy. Oscyloskop, niezależnie od
konstrukcji, służy głównie do wizualizacji i pomiaru zmian napięcia elektrycznego w czasie. W oscyloskopie analogowym służy do tego wiązka elektronów
przyspieszana w polu elektrycznym – tak jak to widzimy na rys. 2. Przyspieszone między katodą i anodą elektrony uderzają w ekran oscyloskopu, pokryty od
wewnętrznej strony luminoforem. W miejscu uderzenia elektronów luminofor
świeci – w naszym przypadku na kolor zielony. W podstawowym trybie pracy wiązka elektronów jest cyklicznie przesuwana w kierunku poziomym, dając
wrażenie ciągłej linii na ekranie oscyloskopu. Odchylanie wiązki elektronów jest
dokonywane z użyciem dodatkowego pola elektrycznego, prostopadłego do początkowego kierunku ruchu elektronów. Wizualizacja zmian badanego oscyloskopem napięcia odbywa się dzięki odchylaniu wiązki elektronów – tym razem
w kierunku pionowym, z pomocą kolejnego pola elektrycznego, proporcjonalnego do mierzonego napięcia. Tego aspektu nie będziemy w naszych obserwacjach
wykorzystywać w tym artykule. Chciałbym tutaj dodać, że chociaż oscyloskopy
analogowe zostały już w znacznej mierze wyparte przez oscyloskopy w pełni
cyfrowe, to jednak ze względu na swoje właściwości bywają nadal wykorzystywane w badaniach z dziedziny fizyki jądrowej.
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Rys. 2. Wnętrze oscyloskopu i jego ekran z widoczną poziomą linią „rysowaną” przez elektrony
padające na luminofor

Lampa oscyloskopowa znajduje się w osłonie magnetycznej – aby ziemskie
i laboratoryjne pole magnetyczne nie wpływało na tor elektronów. My jednak
będziemy uparci i przyspieszane w lampie oscyloskopowej elektrony będą mimo
wszystko poddawane działaniu siły Lorentza – dzięki polu magnetycznemu przykładanemu od strony ekranu. Wpływ tej siły będzie doskonale widoczny na ekranie luminescencyjnym.
Pole magnetyczne wokół magnesu przedstawia się zazwyczaj za pomocą tak
zwanych linii pola. To bardzo popularna metoda, którą Czytelnicy na pewno znają z podręczników i Internetu. Linie te mają tę cechę, że wektory indukcji pola
magnetycznego są do nich w każdym punkcie styczne. Wartość indukcji pola
z kolei reprezentuje się poprzez gęstość tych linii. Oczywiście, im gęściej narysowane linie, tym wartość B jest większa. Prawidłowe uwzględnienie gęstości linii
nie jest jednak całkiem trywialne – chodzi przecież o gęstość w przestrzeni trójwymiarowej, a nie na kartce papieru. Na potrzeby naszych rozważań wybrałem
rzadziej stosowany sposób szkicowania pola – wprost za pomocą wektorów . Tutaj jednak trudność sprawia fakt, że wartość indukcji pola maleje w przybliżeniu
z odwrotnością kwadratu odległości od magnesu. Gdyby zatem zachować skalę,
wektory w pobliżu magnesu byłyby bardzo długie, a te oddalone od magnesu –
mikroskopijne. Dlatego wszystkie wektory na rys. 3 i 4 mają tę samą długość,
a wartość jest zakodowana za pomocą koloru, zgodnie z zamieszczoną legendą.
Szkic przygotowałem na podstawie pomiarów indukcji pola wykonanych fabrycznym miernikiem wykorzystującym efekt Halla, który z kolei u swych podstaw fizycznych też bazuje na sile Lorentza.
Na rys. 3. widzimy wpływ siły Lorentza na poruszające się elektrony, w przypadku gdy magnes jest ustawiony prostopadle do ekranu oscyloskopu. Wiązka,
która trafia w środek magnesu nie jest odchylana – prędkość elektronów jest wtedy bowiem równoległa (czy też precyzyjniej – antyrównoległa) względem kierunku pola magnetycznego. Przy orientacji biegunów magnesu jak na schemacie,
elektrony trafiające w lewą część ekranu są odchylane ku górze, a te trafiające
z prawej strony – ku dołowi. Pionowa składowa siły Lorentza jest zaznaczona
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na schemacie przy pomocy standardowych symboli ⊗ („za płaszczyznę”) i 
(„przed płaszczyznę”).

Rys. 3. Po lewej: schemat (z zachowaną skalą) głównej części naszego układu, widzianego z góry.
Wokół przyłożonego magnesu jest naszkicowane pole magnetyczne, zgodnie z opisem w tekście.
Przedziały w legendzie są lewostronnie otwarte. Lewe i prawe zdjęcie różni przede wszystkim
orientacja biegunów magnesu. Ponadto na prawym zdjęciu dołożony jest drugi magnes w celu
zwiększenia pola. Magnes znajduje się w odległości 3 mm od ekranu oscyloskopu – dotyka
przezroczystej osłony z wygrawerowaną na potrzeby pomiarów skalą

Inna konfiguracja jest pokazana na rys. 4. Tutaj magnes jest ustawiony długą
osią poziomo wzdłuż ekranu oscyloskopu. Widzimy – zarówno z analizy orientacji wektorów pola i prędkości elektronów, jak i z obserwacji na oscyloskopie
– że w pobliżu magnesu siła Lorentza odchyla elektrony ku górze, a bliżej obu
krawędzi ekranu – ku dołowi.

Rys. 4. Po lewej: szkic układu, jak na rys. 3, ale z magnesem umieszczonym w innej konfiguracji.
Lewe i prawe zdjęcie ekranu oscyloskopu różni orientacja biegunów magnesu, a ponadto na
prawym zdjęciu magnes jest umieszczony wprost na ekranie

A teraz jeszcze przeprowadzimy krótkie obliczenia. Można by pomyśleć, że
skoro nasz oscyloskop analogowy to tylko mały model prawdziwych akceleratorów cząstek, to pewnie prędkości, jakie nabywają elektrony, są niewielkie. Okazuje się jednak, że nie. Z noty katalogowej naszego oscyloskopu wynika, że na-
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pięcie przyspieszające elektrony to U = 1200 V. Prędkość maksymalną elektronu
obliczymy z energii kinetycznej, którą nabywa on w polu elektrycznym:
,

(3)

gdzie m to masa elektronu, wynosząca 9,1·10-31 kg, a e to ładunek elektronu
o wartości 1,6·10-19 C. Po przekształceniach widzimy, że prędkość elektronu ν to
aż 20·106 m/s, czyli prawie 7% prędkości światła. Mimo tak wielkiej prędkości,
ze względu na mały ładunek elektronu, wartość części magnetycznej siły Lorentza jest niewielka w naszym oscyloskopie. Jednak ze względu na niezwykle
małą masę m elektronu, przyspieszenie, jakiemu może on być poddawany, jest
gigantyczne. Jeśli przyjmiemy dla wielkiego uproszczenia, że elektron porusza
się ze stałą prędkością ν równą 7% prędkości światła w jednorodnym polu magnetycznym o indukcji 100 Gs i to pole jest prostopadłe do wektora prędkości
elektronu, to dostajemy przyspieszenie a wynoszące aż 4·1016 m/s2 (a siła wynosi kilkadziesiąt femtoniutonów, gdzie przedrostek femto to 10-15). Tu musimy
pamiętać, że siła Lorentza, ze względu na to, że działa prostopadle do wektora
prędkości cząstki naładowanej, nie zmienia energii cząstki (nie wykonuje nad
nią pracy). Zatem znalezione przyspieszenie jest tak naprawdę przyspieszeniem
dośrodkowym w ruchu elektronu po łuku okręgu. Promień r tego łuku wynosi
mm. Zatem i odchylenie wiązki elektronów na ekranie wynosi kilka
milimetrów – tyle, ile faktycznie obserwujemy na oscyloskopie.
Okazuje się, że jest jeszcze jedna, niejako uboczna, cecha oscyloskopu analogowego, która pozwala na dokonanie intrygujących obserwacji. Mamy bowiem
do dyspozycji dodatkowe pokrętło, które w normalnych warunkach służy do jak
najlepszego skupienia wiązki elektronów w miejscu ich padania na ekran – czyli
zapewnia, że obserwowana na ekranie linia jest jak najwęższa. Wewnątrz oscyloskopu jest to osiągane dzięki odpowiedniemu dobraniu dodatkowego pola elektrycznego, przez które przelatują przyspieszane elektrony. My jednak zastosujemy pokrętło „ostrość” w sposób nietypowy. W lewym skrajnym położeniu tego
pokrętła szerokość linii wyświetlanej na ekranie mojego oscyloskopu wynosi aż
7 mm. To nam umożliwia jednoczesną obserwację wpływu siły Lorentza na elektrony zbliżające się do ekranu pod nieco różnymi kątami także w pionie.
Zadanie dla Czytelnika
Proszę wyjaśnić powstawanie ciekawych struktur na ekranie oscyloskopu, przedstawionych na rys. 5, 6 i 7. Wpływ pola magnetycznego na elektrony jest zmaksymalizowany dzięki temu, że magnesy dotykają wprost ekranu. Do niektórych
zdjęć udało się postawić oscyloskop pionowo i precyzyjnie go wypoziomować,
dzięki czemu magnesy leżały na ekranie bez podtrzymywania.
Przy analizie zdjęć na rys. 5 trzeba rozważyć między innymi składową pionową (w dół) prędkości elektronów w pobliżu środka ekranu.
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Rys. 5. Ilustracja do zadania dla Czytelnika. Magnes pierścieniowy z prawego zdjęcia wytwarza
pole magnetyczne o rozkładzie jakościowo podobnym do tego dla magnesu cylindrycznego
z lewego zdjęcia, z wyjątkiem obszaru tuż przy samym magnesie

Przy zdjęciach z rys. 6 istotne jest wzięcie pod uwagę kąta w płaszczyźnie
poziomej, pod jakim elektrony zbliżają się do ekranu. Pozwoli to na wyjaśnienie
ewidentnej asymetrii w kierunku lewa-prawa w obserwowanym obrazie. Z kolei
zwężenie i poszerzenie wiązki elektronów w kierunku pionowym można wyjaśnić na bazie analizy kształtu linii pola magnetycznego wokół magnesu, w płaszczyźnie ekranu oscyloskopu.

Rys. 6. Ilustracja do zadania dla Czytelnika. We wszystkich trzech przypadkach orientacja
biegunów magnesu jest taka sama, a jedynie położenie magnesu jest zmieniane wzdłuż linii
wyświetlanej na ekranie

Rys. 7. Ilustracja do zadania dla Czytelnika. W obydwu przypadkach bieguny magnesu są
zorientowane w ten sam sposób
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W przypadku rys. 7 istotne jest z kolei to, że magnes znajduje się nieco nad
(lewe zdjęcie) lub nieco pod (prawe zdjęcie) niezaburzoną linią poziomą na ekranie. Dzięki temu na elektrony działa składowa pola magnetycznego o kierunku
pionowym, powodując powstanie składowej siły Lorentza skierowanej poziomo,
w stronę środka ekranu (czyli w prawo na lewym zdjęciu i w lewo – na prawym
zdjęciu).
A może komuś z Czytelników uda się uzyskać inne ciekawe wzory na ekranie?
Hendrik Lorentz był fizykiem holenderskim, żyjącym na przełomie XIX
i XX wieku. Odegrał wielką rolę w rozwoju nowoczesnej fizyki. W 1902 roku
został laureatem Nagrody Nobla za wyjaśnienie tak zwanego efektu Zeemana – wpływu pola magnetycznego na widma atomowe. Między innymi jako
pierwszy podał pełny i poprawny wzór na siłę działającą na cząstkę naładowaną
w polu elektrycznym i magnetycznym – nazwaną właśnie siłą Lorentza.
Uwaga – samodzielne otwieranie oscyloskopu może być niebezpieczne ze
względu na ryzyko porażenia prądem. Konieczna jest obecność osoby dorosłej,
która rozumie zagrożenie. Ponadto do przeprowadzenia proponowanych tu obserwacji otwieranie oscyloskopu jest zupełnie zbędne.
Autor bardzo dziękuje panu Janowi Benko za przekazanie oscyloskopu ST-315A II.
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Co czytać

Historia Fizyki w Polsce
Andrzej Kajetan Wróblewski
Niniejsza publikacja to pierwszy w Polsce kompleksowy opis rozwoju fizyki w naszym kraju – od początków jego państwowości, aż do czasów współczesnych. Autor prezentuje w niej rozwój polskich badań
w dziedzinie fizyki na tle historii nauki europejskiej,
a także historii szkolnictwa uniwersyteckiego w Europie. Książka jest podzielona na cztery części, z których pierwsza obejmuje okres do utraty niepodległości
w roku 1795. Część druga poświęcona została opisowi
rozwoju fizyki na ziemiach polskich w okresie zaborów. Część trzecia dotyczy
stanu tej dziedziny nauki w Polsce w okresie międzywojennym, a część czwarta
to historia fizyki w Polsce po 1945 roku.
Dzięki tej książce:
• poznasz mało znane fakty z życia polskich uczonych, mających wpływ na
rozwój rodzimej, jak i światowej nauki;
• uświadomisz sobie z jakimi trudnościami i ograniczeniami technologicznymi
oraz geopolitycznymi musieli zmagać się polscy fizycy;
• dowiesz się jak polska nauka wyglądała na tle rozwiązań światowych oraz jaki
był wkład naszych fizyków w rozwój nauki i kultury światowej.
Całość wzbogacono o biogramy fizyków oraz nierzadko humorystyczne cytaty z ich opracowań naukowych. Książka ta skierowana jest przede wszystkim
do studentów nauk ścisłych i przyrodniczych oraz pracowników naukowych zajmujących się badaniami i dydaktyką w tych dziedzinach. Polecana jest także
pasjonatom historii nauki, filozofii i kultury.

O Autorze:
Andrzej Kajetan Wróblewski – fizyk i historyk fizyki, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, od roku
1954 pracuje na uczelni, obecnie jako profesor emerytowany. W latach 1986-1989 pełnił funkcję dziekana
Wydziału Fizyki, a w latach 1989-1993 był rektorem Uniwersytetu Warszawskiego. Jest członkiem Polskiej
Akademii Nauk, Polskiej Akademii Umiejętności, Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, Polskiego
Towarzystwa Fizycznego i Polskiego Towarzystwa Astronomicznego, a także laureatem Nagrody Marii
Skłodowskiej-Curie, laureatem Medalu Mariana Smoluchowskiego oraz doktorem honoris causa uniwersytetów Chapmana (Orange, USA), Glasgow (Szkocja), Siegen (Niemcy), Politechniki Warszawskiej i Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Jest autorem wielu prac naukowych z fizyki wielkich energii i historii fizyki, współautorem (z prof. Januszem A. Zakrzewskim) nowatorskiego podręcznika akademickiego Wstęp
do fizyki; dużym uznaniem czytelników cieszy się opracowana przez niego Historia fizyki, a także książki
popularnonaukowe Prawda i mity w fizyce oraz 300 uczonych prywatnie i na wesoło.

