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Co w zeszycie

Wahadło, jakie jest, każdy widzi. Fizyka jednak nie zadowala proste stwierdzenie, że „czym jest dłuższe, tym wolniej się waha”. Jak dokładnie wygląda
ta zależność, od czego zależy okres wahań, co Léon Foucault miał na myśli
pisząc na zaproszeniu na pierwszy pokaz swojego wahadła, że obserwatorzy
będą mieli okazję zobaczyć, jak Ziemia się kręci. O tym przeczytacie w bieżącym Neutrinie. Fizyka wahadła, jego prezentacja, to piękny przykład, jak fundamentalne i pozornie bardzo proste prawa fizyki „potrzebują” wyrafinowanej
matematyki i mistrzowskiej techniki, aby wytłumaczyć rzeczywiste zjawiska.
W czasy współczesne przeniesie was artykuł o promieniowaniu synchrotronowym i jego zastosowaniach w nauce, również poza fizyką. Przyznana niedawno Nagroda Nobla z fizyki ilustruje potęgę matematyki w opisywaniu zjawisk fizycznych, które prowadzą do zaskakujących praktycznych zastosowań.
Przeczytacie też w tym zeszycie, jak wasi koledzy demonstrują model pojazdu magnetycznego, którym można zabłysnąć w klasie i „u cioci na imieninach”. Zachęcamy do lektury.
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Promieniowanie synchrotronowe – jego właściwości,
wytwarzanie i zastosowanie w nauce

Wprowadzenie
Promieniowanie synchrotronowe zostało zaobserwowane przez fizyków po
raz pierwszy w latach 40. XX wieku podczas badania naładowanych cząstek
elementarnych w akceleratorach kołowych (akcelerator – urządzenie, które
przyspiesza cząstki do prędkości bliskich prędkości światła). Naukowcy nieszczególnie byli zadowoleni z tego zjawiska, ponieważ analizowane cząstki emitując promieniowanie synchrotronowe traciły swoją prędkość – stąd
też jego pierwotna nazwa to promieniowanie hamowania. Niemniej jednak
10 lat później dwóch badaczy z Uniwersytetu Cornel w Stanach Zjednoczonych (Diran Tomboulian i Paul Hartman) przeprowadziło doświadczenie, które potwierdziło przewidziany wcześniej teoretycznie rozkład promieniowania
synchrotronowego w obszarze nadfioletu i promieniowania rentgenowskiego.
Taki rozkład daje naukowcom bardzo duże możliwości badawcze. Do konkretnych eksperymentów mogą dobrać odpowiednią częstotliwość (energię)
fali i badać jej oddziaływanie z badaną materią (próbką). Tego typu badania
oparte na oddziaływaniu promieniowania synchrotronowego z materią mają
zastosowanie w wielu dziedzinach nauki, jak np.: fizyka, biologia, chemia,
medycyna czy geologia.
Opisane wyżej doświadczenie zainicjowało budowę synchrotronów (rys. 1) –
szczególnego rodzaju akceleratorów kołowych, w których przyspieszane elektrony (lub pozytony – antyelektrony o ładunku +1e i masie równej masie
elektronu) wytwarzają promieniowanie elektromagnetyczne o bardzo szerokim (szerszym niż to przewidywał opisany wyżej eksperyment) zakresie fal od
podczerwieni do promieniowania rentgenowskiego. Fale te mogą być filtrowane
i kierowane do wielu linii badawczych na potrzeby różnorakich analiz.

Rys. 1. Przykładowy schemat synchrotronu
(rys. Tomasz Zawierucha, Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS;
źródło: http://www.synchrotron.uj.edu.pl)
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Cechy promieniowania synchrotronowego i jego wytwarzanie
Promieniowanie synchrotronowe charakteryzuje się miliony razy większym
natężeniem (jasnością) od natężenia uzyskiwanego z konwencjonalnych źródeł promieniowania elektromagnetycznego oraz małą rozbieżnością wiązki.
Te unikatowe cechy umożliwiają badanie własności atomów, cząsteczek i fazy
stałej, których opis nie byłby możliwy przy zastosowaniu klasycznych źródeł,
jak np. lampy rentgenowskiej. Szeroki wachlarz zastosowań promieniowania
synchrotronowego związany jest z jego dużym zakresem spektralnym, rozciągającym się od podczerwieni do promieniowania rentgenowskiego (rys. 2),
a możliwość uzyskania promieniowania o ściśle określonej długości fali pozwala na zastosowanie odpowiedniej metody badawczej. Ponadto promieniowanie
to wykazuje określoną strukturę czasową. Elektrony (lub pozytony) poruszają
się w przestrzennie rozdzielonych pakietach, przez co emitują promieniowanie
synchrotronowe w postaci krótkich impulsów o czasie trwania często poniżej
nanosekundy (1 ns = 10–9 s). Dzięki tej własności możliwe jest prowadzenie
badań dynamiki z nanosekundową rozdzielczością czasową.

Rys. 2. Rozkład spektralny promieniowania synchrotronowego

Podstawowe elementy synchrotronu to: działo elektronowe (źródło elektronów), akcelerator liniowy, pierścień akumulacyjny oraz linie badawcze ze
stacjami pomiarowymi (eksperymentalnymi) (rys. 3). W dziale elektronowym
wytwarzany jest strumień elektronów poprzez podgrzanie katody. Następnie elektrony, które na skutek podgrzania uzyskały odpowiednią energię, są
wstrzykiwane do akceleratora liniowego. W akceleratorze panuje niemal doskonała próżnia (czyli stan wysokiego rozrzedzenia gazu), a wprowadzona do
niego wiązka elektronów jest przyspieszana i tor ruchu tej wiązki jest korygowany przez serię magnesów. Następnie za pośrednictwem linii transferowej
elektrony są wprowadzane do pierścienia akumulującego. Ruch elektronów
po stacjonarnych orbitach pierścienia jest możliwy dzięki obecności silnych
elektromagnesów, które zakrzywiają tor wiązki naładowanych cząstek. W celu
m.in. zminimalizowania zderzeń elektronów z cząsteczkami gazów resztkowych w rurze pierścienia utrzymywane są warunki bardzo wysokiej próżni

Neutrino 34

3

rzędu 10–10–10–11 mbara (czyli w objętości 1 cm3 znajduje się ok. 105–106
cząsteczek gazu). W takich warunkach krążące w pierścieniu akumulacyjnym elektrony, podczas zmiany kierunku ich ruchu, emitują promieniowanie
synchrotronowe, które jest wyprowadzane do linii eksperymentalnych. Linie
te zakończone są stacjami eksperymentalnymi wyposażonymi w aparaturę
niezbędną do prowadzenia konkretnych badań.

Rys. 3. Uproszczony schemat synchrotronu

W obecnie budowanych synchrotronach elektrony krążą po torach o średnicy od kilkudziesięciu do kilkuset metrów. Na świecie jest kilkadziesiąt tego typu
urządzeń i znajdują się one w krajach o wysokim stopniu rozwoju technologicznego, jak Japonia, USA oraz większość krajów Europy Zachodniej. Rok temu
uruchomiono w Polsce pierwszy synchrotron w ramach Narodowego Centrum
Promieniowania Synchrotronowego Solaris (rys. 4a). Polski synchrotron został
wybudowany w Krakowie na terenach Uniwersytetu Jagiellońskiego i obecnie
znajdują się tam dwie stacje badawcze (rys. 4b). Podstawowe parametry polskiego synchrotronu (szerzej opisane na stronie www.synchrotron.uj.edu.pl)
można przedstawić w kilku punktach:
•
•
•
•
•
•
•

Obwód pierścienia synchrotronu wynosi 96 m.
Prędkość elektronów jest bliska prędkości światła (około 300 000 km/s).
Czas jednego okrążenia w synchrotronie przez wiązkę elektronów wynosi 320 ns, co oznacza że w ciągu jednej sekundy elektrony okrążają
pierścień ponad 3 miliony razy.
Liczba krążących elektronów w pierścieniu wynosi około 1012.
Próżnia jest na poziomie 10–11 mbar.
Akcelerator liniowy ma długość 40 m i waży około 3 tony.
Jeden magnes z komorą próżniową waży około 8 ton,
a cały synchrotron ponad 100 ton.
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Rys. 4a. Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego Solaris
(fot. Michał Domański)

Rys. 4b. Jedna ze stacji badawczych
(fot. Anna Wojnar)

Zastosowanie promieniowania synchrotronowego
Opisane wcześniej właściwości promieniowania synchrotronowego, a w szczególności jego ogromna intensywność w szerokim obszarze widmowym sprawia,
iż jest ono stosowane w wielu dziedzinach nauki. Wiele ośrodków badawczych
z jednostek naukowych oraz dużych zakładów przemysłowych prowadzi badania na stacjach eksperymentalnych umiejscowionych przy synchrotronach
i są to badania z wielu dziedzin nauki, takich jak chemia, medycyna, fizyka
materiałowa, biologia, biotechnologia, przemysł półprzewodnikowy, geofizyka,
archeologia, ochrona środowiska itp. Poniżej przedstawiono przykłady badań
o dużym znaczeniu dla nauki z kilku wybranych dziedzin badawczych.
Chemia
Trzej naukowcy wykorzystali promieniowanie synchrotronowe do poznania
budowy rybosomu. Rybosomy to struktury komórkowe, obecne u wszystkich
organizmów żywych, biorące udział w syntezie białek. Badacze, którzy zostali
za to odkrycie nagrodzeni Nagrodą Nobla wyjaśnili, jak wygląda rybosom i jak
funkcjonuje na poziomie atomowym. Za pomocą techniki bazującej na promieniowaniu rentgenowskim udało się ustalić pozycję każdego z setek tysięcy
atomów tworzących analizowany układ.
Medycyna
Australijscy naukowcy użyli promieniowania synchrotronowego do poznania
struktury wirusa grypy. Ich badania doprowadziły to zaprojektowania leku przeciw grypie – zanamiwiru, który został wprowadzony do obrotu w Europie i w Stanach Zjednoczonych przez firmę GlaxoSmithKline pod handlową nazwą Relenza.
Lek ten blokuje cykle życiowe wirusa grypy A i B, przez co zapobiega rozprze-
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strzenianiu się tego wirusa w organizmie i łagodzi objawy zakażenia, a w konsekwencji może też zapobiec ich wystąpieniu (czyli pojawieniu się grypy).
Włókiennictwo
Promieniowania synchrotronowego użyto do potwierdzenia struktury nowego włókna o właściwościach porównywalnych z jedwabiem. Poprzez rozciąganie
i odpowiednie ustawianie włókien wełny, naukowcy byli w stanie zmienić strukturę białek i utworzyć nowy produkt, który bardzo przypomina jedwab. W ten
sposób badacze wytworzyli włókno, które jest wykonane z wełny, a posiada
właściwości kosztownego i dość trudnego do otrzymania jedwabiu naturalnego.
Opisane włókno jest obecnie w produkcji handlowej pod nazwą handlową Optim.
Kryminalistyka
Wielki kompozytor i pianista Ludwig van Beethoven chorował przewlekle, na
skutek czego m.in. w wieku 25 lat zaczął tracić słuch. Już po śmierci tego wybitnego kompozytora naukowcy zbadali kosmyk jego włosów i na tej podstawie
wysunęli hipotezę, że Beethoven został otruty ołowiem. Stężenie ołowiu w jego
organizmie przekraczało dopuszczalną normę prawie stukrotnie. Według naukowców biorących udział w tym badaniu, zatrucie ołowiem było prawdopodobnie przyczyną jego tajemniczej choroby, a w konsekwencji śmierci.
Archeologia
W Europejskim Centrum Synchrotronowym w Grenoble przeprowadzono
rentgenowskie badania synchrotronowe kosmetyków używanych w starożytnym Egipcie. Naukowcy poddali badaniom kosmetyki datowane na okres pomiędzy 2000 i 1200 lat p.n.e., przechowywane w oryginalnych opakowaniach
w Muzeum Luwr. Badania wykazały, że w ich skład wchodzą dwa minerały
pochodzenia naturalnego: galena (PbS) oraz cerusyt (PbCO3), jak również dwa
związki nie występujące na terenach starożytnych, a więc otrzymane syntetycznie – laurionit (PbOHCl) i fosgenit (Pb2Cl2CO3). Odkrycie to pozwoliło
stwierdzić, iż już 2000 lat p.n.e. potrafiono w Egipcie prowadzić tzw. „mokrą”
syntezę chemiczną.
Podsumowanie
W artykule przedstawiono podstawowe właściwości promieniowania synchrotronowego oraz omówiono sposób jego wytwarzania. Dla zilustrowania użyteczności tego promieniowania w nauce podano kilka przykładów jego zastosowania. Tak więc powstanie synchrotronów przyczyniło się m.in. do syntezy
nowych leków i udoskonalenia metod badawczych w medycynie, ułatwiło badanie artefaktów (w archeologii), czy też przyczyniło się do odkryć, za które
przyznano Nagrodę Nobla (jak badania nad strukturą i funkcją rybosomów).
Z technik bazujących na promieniowaniu synchrotronowym chętnie korzystają
naukowcy, jak również firmy (np. farmaceutyczne) czy laboratoria kryminalistyczne. W artykule omówiono tylko kilka wybranych sposobów zastosowania
badań synchrotronowych, ale takich przykładów można przytoczyć tysiące,
gdyż, jak powiedział australijski naukowiec Sir Gustav Nossal, „The usefulness
of synchrotron light is limited only by our imagination”1.
Aleksandra Drzewiecka-Antonik
Instytut Fizyki Polskiej Akadami Nauk, Warszawa

1
  Tłum. redakcji: Granice użyteczności promieniowania synchrotronowego są wyznaczane tylko przez granice naszej wyobraźni.
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Wahadło matematyczne w różnych układach odniesienia
W naszym otoczeniu możemy spotkać różne wahadła fizyczne. Mamy więc zegary ścienne, zwane wahadłowymi, huśtawki, czy też obiekty konstruowane specjalnie na potrzeby
nauki, takie jak opisane w następnym artykule niniejszego
numeru Neutrina – wahadło Foucalta.
Za wahadło można także uznać np.
obraz wiszący na ścianie, w sytuacji,
gdy waha się on po wychyleniu go
z położenia równowagi.
Mówiąc ogólnie, wahadła to obiekty wykonujące drgania wokół poziomej osi, przechodzącej przez punkt
zawieszenia, który może być dowolnym punktem takiego obiektu (z wyłączeniem jego środka ciężkości).
Fot. Helgi Halldórsson/
Freddi

Ruch wahadeł z naszego otoczenia jest zwykle bardzo silnie tłumiony przez
opory powietrza lub tarcie powstałe w punkcie zawieszenia. Można jednak wyobrazić sobie pewnego rodzaju wyidealizowane (modelowe) wahadło, które
mogłoby drgać stosunkowo długo (najlepiej w nieskończoność). Pierwsze, co
nam przychodzi w takim przypadku do głowy to zapewne pytanie, ile czasu
zajmuje wahadłu jedno pełne drganie, czyli ile wynosi jego okres drgań.
Wahadło matematyczne jest bardzo szczególnym modelowym wahadłem,
w którym ciało (ciężarek) niewielkich rozmiarów (w idealnej sytuacji – punkt materialny) o masie m zawieszone jest na nieważkiej i nierozciągliwej nici o długości
l i wprawiane w ruch oscylacyjny o niewielkiej amplitudzie (kąt wychylenia z położenia równowagi powinien mieścić się w granicach: α ≈ 0 – 0,12 rad ≈ 0° – 7° ),
a opory ruchu są pomijalne.
Co powoduje ruch takiego wahadła? Nie jest to na pewno siła, którą wychylamy wahadło z położenia równowagi na samym początku doświadczenia.
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Siła ta bowiem jedynie inicjuje ruch i nie przyczynia się do jego kontynuacji.
Okazuje się, że przyczyną utrzymania wahadła w ruchu jest siła ciężkości.
Rozważmy zatem wszystkie siły działające na wahadło matematyczne w przypadku, gdy startuje ono odchylone pierwotnie o niewielki kąt α (wyraźnie wy
olbrzymiony
na rysunku). Jak widać, są to tylko dwie siły: Fc – siła ciężkości

oraz FN – siła naciągu nici. Siły te równoważą się jedynie w położeniu równowagi, tj. gdy wahadło wisi swobodnie (rys. 1a). W każdym innym przypadku
(także wtedy, gdy ciężarek przelatuje
przez położenie równowagi) na wahadło


działa
niezrównoważona
siła
F
,
będąca
wynikiem sumowania wektorów sił Fc
w

i FN . Siła ta nieustannie zmienia się co do wartości, kierunku i zwrotu.

Rys. 1. Siły działające na wahadło: a) w położe-



niu równowagi, Fw = 0; b) wychylone z położenia







α

został

równowagi; siła Fw jest wypadkową sił Fc i FN .
Na potrzeby przejrzystości rysunku kąt
znacznie powiększony

Aby przyjrzeć się tym siłom z bliska, rozłóżmy siłę ciężkości na dwie składowe – jedną równoległą do nici, a drugą do niej prostopadłą (rys. 2a).





Rys. 2a. Siły Fc i FN działające na wahadło w ruchu





oraz rozkład siły ciężkości na składowe Fs i Fr
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Pierwsza ze składowych, Fr (równoległa
do nici), dodana do wektora na
ciągu nici FN tworzy wektor siły Fd (rys. 2b) skierowany w stronę punktu
zawieszenia (czyli do środka okręgu, po którego łuku porusza się ciężarek).
Taka siła dośrodkowa jest oczywiście w każdym momencie ruchu prostopadła
do wektora chwilowej prędkości ciężarka, zatem nie może zmienić wartości
tej prędkości, a jedynie jej kierunek i zwrot. To właśnie ta siła jest odpowiedzialna za zakrzywienie toru ciężarka (czyli za ruch po łuku).





Rys. 2b. Siły Fc i FN działające na wahadło w ruchu;
dodatkowo pokazano rozkład siły ciężkości na składowe











Fs i Fr , oraz siłę Fd jako sumę sił FN i Fr

W kierunku prostopadłym do nici na ciężarek działa tylko
jedna siła – to

jest druga składowa siły ciężkości, ta styczna do łuku (Fs ) . Skoro jest ona
równoległa do wektora chwilowej
może zmieniać jego wartość. Czy
 prędkości,

składowe siły ciężkości, tj. siły Fs i Fr , zmieniają swe wartości podczas ruchu?
Oczywiście – tak. W miarę zbliżania się do punktu równowagi składowa styczna
do łuku maleje do zera, a składowa równoległa do nici – rośnie. Okazuje się, że
wartości tych sił można zapisać za pomocą funkcji trygonometrycznych:
Fr = mg cos α,
Fs = mg sin α.

W tym momencie powinniśmy wrócić do definicji wahadła matematycznego,
w której jednym z warunków jest ruch tego obiektu po łuku o niewielkim kącie
rozwarcia. Dla małych kątów α można przyjąć założenie, że sin α ≈ α (kąt jednak musi tutaj być wyrażony nie w stopniach, lecz w radianach). Dzięki temu
otrzymujemy:
Fs = mg α.
Z kolei z definicji miary łukowej kąta (czyli z definicji, dzięki której można kąty wyrażać właśnie w radianach), α = x ,
gdzie x jest długością łuku, na którym oparty jest kąt.

l
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Zatem ostatecznie Fs =

mgx

l

.

Okazuje się więc, że wartość siły utrzymującej wahadło matematyczne
w ruchu oscylacyjnym jest proporcjonalna do długości łuku x, która to wielkość
jest z kolei miarą wychylenia wahadła z położenia równowagi (pamiętajmy, że
kąty
wychylenia są bardzo małe). Jednocześnie można także stwierdzić, że siła

Fs zawsze przeciwstawia się wychyleniu z tego położenia (tzn. gdy ciało wychyla się w prawo, siła działa w lewo i na odwrót). Te dwie cechy są podstawą
zaklasyfikowania ruchu wahadła matematycznego do tzw. ruchów harmonicznych, w których wartość siły przyjmuje postać ogólną:
Fh = kx.
Porównując dwa ostatnie wzory na Fs i Fh (Fs = Fh), można zauważyć, że

w przypadku wahadła matematycznego współczynnik proporcjonalności przyjmg
.

muje postać: k =

l

W ruchu harmonicznym okres drgań dany jest uniwersalnym wzorem:
T = 2π

m
k

, co prowadzi ostatecznie do wyrażenia na okres drgań wahadła ma-

tematycznego:

T = 2π l .
g

Co ciekawe, okres ten nie zależy od masy ciężarka zawieszonego na nici.
Pamiętajmy jednak, że ciężarek ten musi mieć małe rozmiary, gdyż opory powietrza, które mogłyby wpłynąć na ruch wahadła z ciałami o większych rozmiarach, zostały w powyższym wyprowadzeniu pominięte.
Powstaje pytanie, czy wzór ten obowiązuje zawsze, czy też w pewnych warunkach wahadło matematyczne może oscylować wolniej lub szybciej niż to
wynika z powyższego wyrażenia.
Aby uzyskać odpowiedź, musielibyśmy wrócić do samego początku, czyli
do rys. 1. Został on sporządzony dla wahadła matematycznego zawieszonego w układzie inercjalnym w polu grawitacyjnym Ziemi (np. u nas w domu).
Dlatego na ciężarek działają tam tylko dwie siły: ciężkości i naciągu nici. Jeśli
jednak na ciężarek działałyby jakieś dodatkowe siły, należałoby je uwzględnić
na rysunku, a w konsekwencji – w wyprowadzeniu wzoru na T.
Żeby jednak tych obliczeń nie przeprowadzać za każdym razem, można
sformułować pewną uniwersalną regułę:



Siłą Fh powodującą ruch harmoniczny wahadła matematycznego w dowolnych warunkach (w dowolnym układzie odniesienia) jest styczna do łuku



(a prostopadła do nici wahadła) składowa pewnej szczególnej siły F , tzn.
siły, która równoważy siłę naciągu nici wahadła, gdy spoczywa ono w położeniu równowagi. Zatem Fh = Fs = F sinα .
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Przykład: Wahadło matematyczne o długości l zawieszono w windzie. Oblicz okres drgań tego wahadła, jeżeli winda porusza się w górę ruchem jednostajnie przyspieszonym z przyspieszeniem o wartości a.
W zadaniu tym należy uwzględnić fakt, iż w windzie poruszającej się z przyspieszeniem na ciężarek wahadła działa dodatkowa siła bezwładności (nazywana pozorną). Wynika to z faktu, że wnętrze windy stanowi układ nieinercjalny.
Najpierw musimy znaleźć wartość siły, która w położeniu
równowagi

 wahadła


równoważy siłę naciągu nici. Tę siłę oznaczamy F i jest ona równa F = Fc + Fb .

Gdy winda ta porusza się w górę z przyspieszeniem a , to siła bezwładności działająca na punkt materialny jest zwrócona pionowo
w dół, a więc

zgodnie ze zwrotem siły grawitacji (rys. 4a). Siła F ma więc wartość:
F = Fc + Fb = m(g + a) .

Rys. 4a. Siły działające na wahadło znajdujące
się w położeniu równowagi (Fw = 0) w nieinercjalnym układzie współrzędnych. Na wahadło
 
działają siły FN , Fc oraz pojawiająca się w tym

układzie nieinercjalnym – siła bezwładności Fb
(skierowana pionowo
w dół, jeśli winda
 przy
spiesza w górę); F jest sumą sił Fc i Fb

Rys. 4b. Wahadło w układzie nieinercjalnym
w położeniu równowagi i odchylone z położenia

równowagi. Należy zauważyć, że siła Fw jest


z jednej strony wypadkową FN i F , ale z dru

giej strony można ją rozłożyć na siły: Fs i Fd

Neutrino 34
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Wartość siły powodującej ruch harmoniczny wahadła w tym przypadku:
Fh = Fsinα = m(g + a)sinα ,

co prowadzi do wyrażenia na okres drgań:

T = 2π

L .
g+a

Czytelników zachęcamy do rozważenia kolejnych przypadków.
1. Oblicz okres drgań wahadła matematycznego o długości l zwieszonego
w windzie, gdy winda porusza się z przyspieszeniem o wartości a < g ruchem:
a) jednostajnie opóźnionym i jedzie w górę,
b) jednostajnie przyspieszonym i jedzie w dół,
c) jednostajnie opóźnionym i jedzie w dół.
2. Wahadło o długości l zawieszono w autobusie. Oblicz okres drgań wahadła,
gdy:



a) autobus rusza z przystanku z przyspieszeniem a ;



b) autobus hamuje na przystanku z przyspieszeniem a .
DS

Léon Foucault i jego słynne wahadło
Wahadło Foucaulta – jedno z dziesięciu najsłynniejszych
doświadczeń fizyki
W obecnych czasach nawet przedszkolak wie, że Ziemia wiruje i dzięki temu
wydaje się, że to Słońce wędruje po niebie ze wschodu na zachód. Przedszkolak może też już wiedzieć, że obracający się w nocy firmament gwiazd jest
obrazem tego wirowania. Zapewne wiele dzieci miało okazję oglądania transmisji telewizyjnych z międzynarodowej stacji kosmicznej oraz modeli Układu
Słonecznego i dla nich obraz wirującej Ziemi nie jest obcy. Starsze dzieci są
świadome, że ruch inaczej „wygląda” z punktu widzenia rozmaitych obserwatorów. W samochodzie pasażer siedzi nieruchomo, a ten sam pasażer obserwowany przez osobę stojącą na poboczu drogi porusza się. W czasach Galileusza,
kiedy to ruch Ziemi wokół Słońca i ruch wirowy Ziemi były dopiero hipotezą,
bezsporny argument, powiedzielibyśmy dowód, na ruch Ziemi byłby niezwykle
cenny. Zapewne uchroniłby wpisanie dzieła De Revolutionibus Orbium Celoestium Kopernika na indeks ksiąg zakazanych. Niestety bezpośrednie argumenty, takie na przykład jak odchylenie na wschód spadających z wieży ciał, były
wtedy niemierzalne.
Ci, którzy uczą się fizyki wiedzą, że w przyrodzie obowiązuje pierwsze prawo Newtona, które mówi, że jeśli na ciało nie działają żadne siły lub siły działają, ale się równoważą, to ciało porusza się w układzie inercjalnym ze stałą
prędkością lub spoczywa. Z tej zasady wynika fakt, że jeśli tym ciałem jest
ciężarek wahadła, to płaszczyzna drgań wahadła musi być zachowana. Zatem
jeśli obserwujemy, że płaszczyzna drgań nie jest stała względem Ziemi, na
przykład ciężarek porusza się po jakichś pętlach, czy też płaszczyzna ruchu
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obraca się względem obserwatora, oznacza to, że na wahadło działają jakieś
dodatkowe siły (poza równoważącymi się ciężarem wahadła i reakcją liny, na
której wahadło wisi) lub też obserwator się porusza (zob. animację: https://
pl.wikipedia.org/wiki/Wahad%C5%82o_Foucaulta#/media/File:Foucaultrotz.gif).
My wiemy doskonale, że Ziemia się kręci. Za czasów Léona Foucaulta w XIX
wieku oczywiście też już zdawano sobie z tego sprawę. Wcześniej czyniono
próby bezpośredniego wykazania ruchu obrotowego Ziemi poprzez obserwacje ruchu ciał spadających z dużych wysokości. Przy ówczesnych technikach
pomiarowych wyniki nie były przekonujące. Wybitny uczony francuski, matematyk Siméon Denis Poisson, opublikował pracę, w której dowodził, że pociski
wystrzeliwane na półkuli północnej – na północ, a na półkuli południowej wystrzeliwane na południe, powinny odchylać się ku wschodowi (tak jakby Ziemia
„uciekała” im na zachód).
Takiego samego odchylenia powinien doznać ciężarek wahadła, przy jednym wahnięciu. Efekt zbyt mały do zaobserwowania. Jeśli jednak wahadło miałoby szansę wahać się dłużej, to efekt zostałby zwielokrotniony i byłby mierzalny. Płaszczyzna drgań wahadła
zawieszonego na biegunie obróci się w ciągu doby względem Ziemi o 360°, a na innych szerokościach geograficznych trwa to odpowiednio dłużej, by wreszcie na równiku
zupełnie nie reagować na wirowanie Ziemi. Ilustruje to
poniższy rysunek. Foucault podał wzór na okres obrotu
płaszczyzny wahań w zależności od szerokości geograficznej θ:
T = 24 h/sin θ.
W Warszawie (θ = 52,3°) będzie to 30 h, a np. w Kairze aż 48 h.

Dlaczego zatem przed Foucaultem nie zaobserwowano pozornego obrotu
płaszczyzny wahadła?
Otóż w praktyce było bardzo trudno spełnić warunki umożliwiające obserwacje. Każdy wie, że puszczone swobodnie wahadło, czy po prostu jakiś
ciężarek na sznurku lub lince, bardzo szybko wyhamowuje. Z tym problemem
zmagali się konstruktorzy zegarów wahadłowych. Po drugie, trzeba tak zawiesić wahadło, by miejsce zawieszenia nie było sztywno umocowane i nie
obracało się wraz z Ziemią. Należało uniknąć skręcenia liny i wszelakich za-
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burzeń wprawiających ciężarek wahadła w ruchy eliptyczne. Symulacje ruchu wahadła można zobaczyć w animacji na stronie internetowej: https://
pl.wikipedia.org/wiki/Wahad%C5%82o_Foucaulta#/media/File:Foucault_
pendulum_animated.gif.
Idea obserwacji jest bardzo prosta, lecz wykonanie techniczne nietrywialne.
Léon Foucault był bardzo sprawnym konstruktorem i technikiem precyzyjnym.
Rozwiązał problem i następnie mógł zabłysnąć doświadczeniem, które było niesłychanie spektakularne, pokazywało „czarno na białym”, iż Ziemia pod wahadłem się kręci. Początkowo Foucault eksperymentował w Paryżu u siebie w domu
w piwnicy z wahadłem o długości zaledwie 2 m i o masie 2 kg, a po udanej obserwacji obrotu płaszczyzny wahań Foucault zdecydował się na demonstrację
w Auli Południka Obserwatorium Paryskiego. Replika tego wahadła znajduje się
obecnie w muzeum przy Conservatoire National des Artes et Metiers (CNAM)
w Paryżu. W zaproszeniach na prezentację Foucault pisał: „Zapraszam Państwa
do Auli Południka Obserwatorium Paryskiego, gdzie jutro od trzeciej do piątej
będzie można zobaczyć, jak Ziemia się obraca”.

Współczesna replika wahadła Foucaulta w Paryskim Panteonie

Kolejny słynny pokaz odbył się w paryskim Panteonie w 1851 roku i zgromadził śmietankę francuską z Ludwikiem Napoleonem III na czele. Niedługo
po demonstracji paryskiej inne miasta uznały posiadanie wahadła Foucaulta za
sprawę szczególnie prestiżową.
Kilka słów o konstruktorze
Léon Foucault urodził się w 1819 roku w Paryżu. Matka zadbała, aby ukończył
wyśmienitą szkołę College Stanislas1. Szkoła miała dobrze wyposażony tzw.
gabinet fizyczny.
  College Stanislas to szkoła założona w 1804 roku. Obecnie to zespół szkół katolickich w centrum Paryża: od przedszkola po szkołę przygotowującą do studiów. Uczęszcza
do tych szkół ponad trzy tysiące uczniów. Jej absolwentami byli znani francuscy artyści,
politycy i uczeni. Z fizyków między innymi, poza Foucaultem, to Armand Hyppolyte Fizeau i Maurice de Broglie.
1
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Gabinet fizyczny w College Stanislas
(źródło: http://sprocure.web.cern.ch/sprocure/cabinets/index_cabinets.htm)

Już wtedy pasjonowały go nowości techniczne, tak że po roku studiów na
paryskiej akademii medycznej stwierdził, iż budowa urządzeń technicznych
jest o wiele ciekawsza niż budowa ciała ludzkiego. Do tego Foucault nie znosił
widoku krwi.
Następnie los zetknął bardzo młodego Léona ze znanym już wtedy francuskim fizykiem Dominikiem Francoise Arago (1786–1853), dyrektorem obserwatorium, członkiem Francuskiej Akademii Nauk i profesorem słynnej Ecole Polytechnique. Arago był znany
z awanturniczych przygód związanych z wyznaczaniem
długości południka ziemskiego. Ten wszechstronny uczony namówił Foucaulta do pomiarów prędkości światła
w powietrzu i w wodzie. Oczywiście Foucault wykazał, że
w wodzie światło porusza się wolniej. Do pomiaru bardzo
zmyślnie wykorzystał wirujące zwierciadełko. Foucault
odkrył też prądy wirowe, zajmował się również fotografią, nazywaną wtedy dagerotypią. Żyroskop2, którego
współczesna elektroniczna wersja znajduje się w smartLéon Foucault
fonach, także jest autorstwa Foucaulta.
W czasach Foucaulta w Paryżu kwitło życie naukowe. We Francuskiej Akademii
Nauk zasiadali wielcy uczeni, zwłaszcza wybitni matematycy. Z lekceważeniem
traktowali samouka, fenomenalnego konstruktora Foucaulta. Członkiem Akademii Foucault został dopiero niedługo przed śmiercią, choć inne towarzystwa
naukowe wyróżniły go członkostwem już wcześniej, np. Warszawskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Poparcie Arago nie wystarczyło, aby został zatrudniony
w Paryskiem Obserwatorium. Dopiero interwencja samego Ludwika Napoleona
III otworzyła mu drzwi do posady w tym miejscu. Nie cieszył się nią długo,
bowiem zmarł młodo na stwardnienie zanikowe boczne.
Polecamy artykuł Wojciecha Winiarczyka w Fotonie 134.
2
  Żyroskop (giroskop; gr. gyros – obrót, skopeo – obserwować) – urządzenie do pomiaru lub utrzymywania położenia kątowego, działające w oparciu o zasadę zachowania
momentu pędu. Żyroskop został wynaleziony przez Léona Jeana Foucaulta w 1852 roku.
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Wahadła Foucaulta w Polsce
O tym, że Ziemia obraca się wokół swojej osi, możemy się przekonać także
w Polsce. Demonstracje najdłuższego w Polsce wahadła Foucaulta odbywają się
co czwartek w Krakowie w Kościele Świętych Apostołów Piotra i Pawła.
Miejsce
Kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła
Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy
Wieża Radziejowskiego – dawna dzwonnica
Wieża Dzwonów na Zamku Książąt Pomorskich
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Uniwersytetu Jana
Kochanowskiego
Dziedziniec Politechniki Gdańskiej
Centrum Nowych Technologii Politechniki Śląskiej
Centrum Nauki Kopernik
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Wydział Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Arego
Sternfelda w Łodzi

Miasto
Kraków
Toruń
Frombork
Szczecin

l (m)
46,5
33,5
28,5
28,5

m (kg)
25
35
46
76

Kielce

27

Gdańsk
Gliwice
Warszawa

26
22
16

64
55
242

Toruń

16

29

Poznań

10

52

Łódź

6,3

23

Na podstawie znajomości położenia miejsca umocowania wahadła można za
pomocą wzoru wyznaczyć częstość oraz okres pozornego obrotu płaszczyzny
drgań. Przykładowe dane zostały zamieszczone w tabeli.
Miasta
Gdańsk, Frombork
Warszawa, Poznań
Kraków

φ
ok. 54°N
ok. 52°N
ok. 50°N

ω
12°08’/h
11°49’/h
11°29’/h

T (h)
29:40
30:27
31:20

Wahadło Foucaulta w wieży Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie
Z.G-M
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Pojazd magnetyczny
Ten piękny w swej prostocie eksperyment bardzo dobrze obrazuje działanie siły
elektrodynamicznej. Materiały potrzebne do przeprowadzenia doświadczenia
są powszechnie dostępne, a jego wykonanie – niezwykle łatwe. Eksperymentując z pojazdem magnetycznym bawimy i uczymy się jednocześnie!
Do zbudowania układu doświadczalnego potrzebujemy:
• folię aluminiową
• baterie AA lub AAA 1,5V
• magnesy neodymowe (pastylkowe lub pierścieniowe o różnych średnicach)
Magnesy przyczepiamy do baterii tak, aby były skierowane dowolnymi biegunami jednoimiennymi na zewnątrz.

Następnie ustawiamy konstrukcję („pojazd”) na folii aluminiowej, rozłożonej na równym, poziomym podłożu. Możemy zaobserwować, że w przypadku
magnesów o takiej samej średnicy, „pojazd” porusza się z pewnym przyspieszeniem w jedną stronę. Kiedy odwrócimy bieguny magnesów, „pojazd” porusza się w stronę przeciwną, również ruchem przyspieszonym.

Kiedy do baterii zamocujemy magnesy o różnych średnicach, konstrukcja
będzie się poruszać po torze kołowym.

Neutrino 34

17

Jeśli do doświadczenia użyjemy dwóch takich pojazdów, to możemy zaobserwować ich dziwny „taniec”. Gdy zbliżają się do siebie biegunami jednoimiennymi, to przekazują sobie wzajemnie pęd i energię kinetyczną, poruszając się
po okręgu. Ponieważ masy obu pojazdów są takie same, to w wyniku zderzenia
sprężystego poruszający pojazd zatrzyma się, a spoczywający – zacznie się
poruszać. Sytuacja będzie się cyklicznie powtarzać.

W jaki sposób można wyjaśnić zachowanie się pojazdów? Skorzystajmy
z poniższego rysunku. Przedstawia on schematycznie „pojazd” składający się
z baterii oraz dwóch magnesów neodymowych, ustawiony na aluminiowej folii.

Fioletowa linia ukazuje kierunek przepływu prądu elektrycznego, natomiast
linie brązowe to linie pola magnetycznego. Ciemnoszara podstawa to folia aluminiowa, która jest przewodnikiem i zamykając obwód elektryczny, umożliwia
przepływ prądu. Na każdy przewodnik z prądem umieszczony w polu magnetycznym działa siła elektrodynamiczna. Jej kierunek możemy określić stosując
regułę lewej dłoni. Jeśli lewą dłoń ustawimy tak, by linie pola magnetycznego wchodziły w wewnętrzną część dłoni, palce wskazywały umowny kierunek
przepływu prądu, to odchylony kciuk pokaże zwrot siły elektrodynamicznej.
Stosując tę regułę dla prądu płynącego przez magnesy pokazane na rysunku,
uzyskujemy kierunek siły prostopadły do kartki, a zwrot – w stronę patrzącego. Warto jednak zauważyć, że siła elektrodynamiczna działa również na folię
i skierowana jest za kartkę. Zgodnie z III zasadą dynamiki folia oddziałuje na
magnesy z siłą o tej samej wartości, ale o przeciwnym zwrocie, czyli przed
kartkę. Siła ta jest przyłożona w miejscu zetknięcia się magnesu z folią. Wywołuje to obrót magnesów, a więc i całego układu w sposób zaznaczony na
schemacie.
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Jeśli odwrócimy magnesy, to siły zadziałają w przeciwną stronę, a co za tym
idzie – układ zacznie poruszać się w stronę przeciwną. Jeśli na końcach baterii
umieścimy magnesy o różnych średnicach – zasada działania jest dokładnie
taka sama, jak w przypadku magnesów o takich samych średnicach. Ruch
odbywa się jednak po okręgu. Możemy to wyjaśnić, posługując się pojęciem
momentu siły. Moment siły elektrodynamicznej działającej na większy magnes
jest większy niż moment siły działający na magnes mniejszy. W przypadku
większego magnesu indukcja pola magnetycznego ma większą wartość, zatem
wzrasta wartość siły, większe jest również ramię działania siły elektrodynamicznej. Różne momenty sił działających na poszczególne magnesy są przyczyną powolnego obracania się układu i jego ruchu po torze kołowym.
Wykonując doświadczenie warto zwrócić uwagę na to, by magnesy nie zbliżały się do siebie biegunami różnoimiennymi, bo zderzenie może spowodować
ich uszkodzenie.
Postanowiliśmy dokładniej przebadać rodzaj ruchu występujący w tym
doświadczeniu…
W celu przebadania rodzaju ruchu, jakim porusza się nasz pojazd, rozłożyliśmy
tor z folii aluminiowej jeszcze raz oraz podzieliliśmy go na równe odcinki, po
20 cm każdy. Rozpoczęliśmy pomiary czasu, w jakim model pokonywał kolejne
odcinki. Pojazd na początku ruchu przyspieszał, natomiast na końcu poruszał
się ruchem opóźnionym. Zastanawialiśmy się, dlaczego tak jest. Czy opory
ruchu są tak duże, że bateria nie jest w stanie ich pokonać? Przyczyna okazała
się znacznie bardziej prozaiczna… Ławka, na której przeprowadzaliśmy doświadczenie nie była wypoziomowana! Sprawdziliśmy to za pomocą poziomicy.
Nasz pojazd musiał pokonywać wzniesienie, dlatego pod koniec ruchu zwalniał.
Kiedy już upewniliśmy się, że blat ławki jest wypoziomowany, rozpoczęliśmy doświadczenie raz jeszcze. Wykonaliśmy trzy
serie pomiarów na odcinku 160 cm (do
każdego pomiaru wykorzystując fabrycznie
nową baterię). Następnie obliczyliśmy kolejne wielkości, które umieściliśmy w poniższej tabeli pomiarów:
Odległość Czas t1 Czas t2 Czas t3
s (cm)
(s)
(s)
(s)

(s)

(s2)

(s)

(s2)

20

1,31

1,21

1,37

1,3

0,08 < 0,1

15,39

1,69

0,26

40

2,25

2,16

2,21

2,21

0,045 < 0,1

21,97

4,88

0,44

60

2,91

2,99

2,93

2,94

0,04 < 0,1

27,4

8,64

0,59

80

3,69

3,61

3,63

3,64

0,04 < 0,1

28,57

13,25

0,73

100

4,25

4,21

4,25

4,24

0,02 < 0,1

33,33

17,98

0,85

120

4,86

4,82

4,75

4,81

0,055 < 0,1

35,09

23,14

0,96

140

5,31

5,31

5,23

5,28

0,04 < 0,1

42,55

27,89

1,06

160

5,83

5,75

5,65

5,74

0,045 < 0,1

43,49

32,95

1,05

Jako niepewność pomiaru drogi przyjmujemy 1 cm. Za niepewność pomiaru
czasu przyjęliśmy 0,1 s jako minimalny czas reakcji osoby wykonującej pomiar.
Dzięki tym pomiarom sporządziliśmy dwa wykresy przedstawione poniżej.
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Wykres drogi s w zależności od czasu t układa się w sposób przypominający
parabolę, stąd wnioskować można, że pojazd porusza się ruchem przyspieszonym. Gdyby zależność s(t2) była liniowa w granicach niepewności pomiarowych, to przyspieszenie w tym ruchu byłoby stałe. Okazało się jednak, że
styczna do wykresu s(t2) przyjmuje coraz mniejsze nachylenie względem osi
poziomej, zatem obserwowany ruch był ruchem niejednostajnie przyspieszonym z malejącą wartością przyspieszenia. Przypuszczamy, że dzieje się tak,
ponieważ bateria bardzo szybko wytraca swoją siłę elektromotoryczną (czyli
napięcie). W trakcie ruchu wydziela się bowiem duża ilość energii cieplnej.
Przeprowadziliśmy pomiary temperatury oraz wartości siły elektromotorycznej
przed i po wykonaniu jednego przejazdu przez badany pojazd:
Pomiar temperatury początkowej

Pomiar początkowej wartości
siły elektromotorycznej

Niepewność pomiarowa miernika wynosi 0,5%

Pomiar temperatury
po jednym przejeździe

Pomiar siły elektromotorycznej
po jednym przejeździe
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∆U1 = 0,005 × 1,616 V = 0,008080 V ≈ 0,01 V
∆U2 = 0,005 × 1,515 V = 0,007575 V ≈ 0,01 V
zatem
E1 = (1,62 ± 0,01) V
E2 = (1,52 ± 0,01) V
ΔE = (0,10 ± 0,02) V
Jak widać, spadek siły elektromotorycznej baterii już po jednym przejeździe
jest wyraźny. Również temperatura baterii szybko rośnie. Zatem przez baterię
płynie prąd o dużym natężeniu, ponieważ wydziela się dużo ciepła na jej oporze wewnętrznym. Ogniwa wykorzystywane w tych doświadczeniach szybko
wyczerpują się.
uczniowie: Paulina Załęcka i Bartosz Tobis
opiekun – nauczycielka fizyki Zenona Stojecka
I LO im. Tadeusza Kościuszki w Wieluniu

Nagroda Nobla z fizyki 2016
Topologia na służbie badania egzotycznych stanów materii
W tym roku Nagrodę Nobla z fizyki przyznano za teoretyczne badania
nad topologicznymi przejściami fazowymi i topologicznymi fazami materii, co umożliwiło rozwój badań nad różnymi egzotycznymi stanami
materii.
Szwedzka Królewska Akademia Nauk ogłosiła laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki. Połowę nagrody otrzymał David J. Thouless, a drugą połowę otrzymali wspólnie F. Duncan M. Haldane oraz J. Michael Kosterlitz. Nagroda wynosi
8 mln koron szwedzkich (około 3,5 mln złotych).

F. Duncan M. Haldane

David J. Thouless

J. Michael Kosterlitz

Jak czytamy w komunikacie, tegoroczni laureaci otworzyli drzwi do nieznanego świata, w którym materia może przyjmować dziwne stany. Przy pomocy zaawansowanych metod matematycznych do zbadania nietypowych faz
(stanów) materii, takich jak nadprzewodnictwo, nadciekłość, cienkie warstwy
magnetyczne. Dzięki tym pracom obecnie trwają poszukiwania nowych, egzotycznych form materii.
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Topologia to dziedzina matematyki, zajmująca się własnościami, które nie
ulegają zmianie nawet przy sporych deformacjach obiektów (tzw. niezmienniki
topologiczne). Ma kluczowe znaczenie dla innych dziedzin matematyki.
Polecamy film na YouTube, gdzie prezenter Komitetu Noblowskiego objaśnia
te pojęcia. Obejrzyjcie też filmik, w którym Jaś Fasola zakłada strój kąpielowy
nie zdejmując spodni. To jest właśnie topologia w działaniu.
Tegoroczni nagrodzeni położyli teoretyczne podwaliny pod badanie egzotycznych stanów materii. Było to już w latach 80. XX wieku, jednak przewidywania te czekały na potwierdzenie eksperymentalne aż do XXI wieku. Dziś
dwuwymiarowe powłoki (podobne do grafenu), topologiczne ciecze kwantowe, topologiczne nadprzewodniki i metale to najbardziej „gorąca” gałąź fizyki.
Przede wszystkim dlatego, że łączy ona teorię z praktyką, a stworzone materiały często mają bezpośrednie praktyczne zastosowanie.
Obecnie znamy wiele topologicznych faz, nie tylko w cienkich warstwach,
ale także w zwykłych trójwymiarowych materiałach. W ciągu ostatniej dekady
dziedzina ta spowodowała gwałtowny rozwój badań nad fizyką materii skondensowanej, w nadziei znalezienia nowych topologicznych materiałów, których
można by użyć w nowych generacjach elektroniki i nadprzewodników, a także
w przyszłych komputerach kwantowych.

Więcej informacji na temat Nagrody Nobla z fizyki 2016 na stronach:
https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/2016/advanced-physicsprize2016.pd
http://www.kwantowo.pl/2016/10/05/nobel-za-topologiczne-stany-materii-krotko-iniezbyt-przejrzyscie/
Z.G-M

