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Co w zeszycie

W tym zeszycie Neutrina oprócz wiadomości z frontu fizyki („Tajemnicza ciemna materia”) znajdziecie sporo informacji o ludziach, którzy fizykę tworzą, mianowicie o trzech laureatach Nagrody Nobla. Jakże oni są różni! Takaaki Kajita,
najmłodszy z nich, to kiedyś grzeczny, ambitny i pracowity uczeń prowincjonalnej szkoły, a obecnie badacz kierujący olbrzymim zespołem fizyków. Albert
Einstein i Richard Feynman to oryginały, barwne postacie, celebryci.
Albert Einstein był uczniem prestiżowego gimnazjum w Monachium, w którym jednak „dusił się” z powodu zbyt sztywnych reguł. Pomimo, iż był on ideami fizycznymi owładnięty bez reszty, to jednak życie uwikłało go również w politykę. Richard Feynman, barwny ptak, starannie wychowany i wykształcony
przez troskliwych rodziców, miał naturę artysty i potrafił dzielić pasję naukową
z artystycznymi aktywnościami. Te trzy tak różne osobowości łączy uznanie
fizyki za priorytet życiowy.
Dwa historyczne artykuły – jeden o narodzinach Ogólnej Teorii Względności,
a drugi o odkryciu helu – ilustrują bardzo różne drogi rozwoju fizyki. Odkrycie
helu to raczej typowa, dość mozolna droga z próbami i błędami. Ogólna Teoria
Względności powstała dzięki wysiłkowi i wyobraźni geniusza Einsteina, który
miał szczęście spotkać na swej drodze wybitnych matematyków.
Bardzo polecamy też bogaty zestaw zadań; niektóre z nich wymagają nie
tyle biegłości rachunkowej, ile namysłu i refleksji.
Z.G-M

Czytelnikom życzymy Wesołych Świąt
i Szczęśliwego Nowego Roku 2016
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Tajemnicza ciemna materia
Początki
Ciemna materia w potocznym rozumieniu oznacza coś tajemniczego, ukrytego,
niewidocznego. To popularne rozumienie oddaje dość dobrze istotę tego, tak
ważnego dziś dla nauki, pojęcia – na tyle ważnego, że ciemna materia bywa
nazywana „świętym Graalem”.
Początki pojęcia ciemnej materii sięgają lat 30. XX wieku. Wtedy to szwajcarski astronom Fritz Zwicky zauważył, że ruchy poszczególnych galaktyk, które tworzą gromady galaktyk, wskazują na większe masy tych gromad niż te,
które astronomowie otrzymywali na podstawie obserwacji ich jasności. Szacowanie masy na podstawie jasności jest możliwe, ponieważ astronomowie wiedzą, jaki jest związek pomiędzy jasnością gwiazd a ich masą. Obiektami, które
świecą w galaktykach czy gromadach galaktyk są głównie gwiazdy, dlatego
znając tę zależność możemy na podstawie jasności oszacować masę obiektu,
w skład którego wchodzą gwiazdy.
Odkrycie Zwicky’ego sugerowało, że w gromadach galaktyk oprócz materii
zgromadzonej w gwiazdach znajduje się jeszcze jakiś słabo świecący składnik.
W tamtych czasach raczej nie podejrzewano, że ten składnik może być czymś
tajemniczym – pojęcie „ciemna materia” oznaczało po prostu materię trudną
do wykrycia. Warto dodać, że takie oszacowanie, jakie zrobił Zwicky, jest możliwe, ponieważ istnieje związek pomiędzy prędkością związanych grawitacyjnie
obiektów a masą, która wytwarza pole grawitacyjne.
W ciągu lat, które minęły od prac Zwicky’ego, okazało się, że część brakującej w gromadach galaktyk masy, to gaz o bardzo wysokiej temperaturze,
promieniujący w zakresie promieniowania rentgenowskiego. Nie rozwiązało
to jednak całkowicie problemu masy gromad galaktyk; pozostaje on wciąż
otwarty.
W dodatku doszły nowe argumenty przemawiające na rzecz dużych mas
gromad galaktyk, większych niż te, których można by się spodziewać na podstawie ich jasności. Takich argumentów dostarcza zjawisko soczewkowania
grawitacyjnego, czyli deformacji obrazu obiektów (np. galaktyk) spowodowanych wpływem grawitacji na ruch fotonów, przewidzianym przez Ogólną Teorię
Względności. Na podstawie tego, w jaki sposób obraz jest zdeformowany, można oszacować masę soczewki, czyli źródła, które powoduje odkształcenie pola
grawitacyjnego. Takimi soczewkami są m.in. gromady galaktyk.
Ciemna materia w galaktykach
Innymi obiektami, bardzo ważnymi w kontekście ciemnej materii, są galaktyki
spiralne. Widoczna w nich materia (gwiazdy, gaz, pył) rotuje w płaszczyźnie
dysku wokół centrum galaktyki. Galaktyki takie przez teleskop widziane są
jako płaskie, cienkie obiekty o pięknej, spiralnej strukturze. Można zmierzyć
prędkość rotacji materii w galaktyce (wykorzystując efekt Dopplera) i sporządzić wykres zależności tej prędkości od odległości
od centrum galaktyki. Wykres zależności jest krzywą rotacji galaktyki, bardzo ważną dla badania jej dynamiki.
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Fot. 1. Galaktyki spiralne widziane
przez teleskop: galaktyka spiralna
z profilu – NGC 891

Fot. 2. Galaktyki spiralne widziane przez
teleskop: galaktyka M31 (Wielka Mgławica
Andromedy)

W 1970 roku astronomowie Vera Rubin oraz W. Kent Ford zaobserwowali,
że krzywa rotacji galaktyki spiralnej M31 jest w przybliżeniu płaska. Późniejsze
obserwacje wykazały, że galaktyk o płaskiej krzywej rotacji jest więcej. Dlaczego było to ważne i zaskakujące? Ponieważ, obserwując galaktyki spiralne,
widzimy, że ich obszary centralne są bardzo jasne w porównaniu z obszarami
znajdującymi się nieco dalej od centrum. To sugeruje, że materia w tych galaktykach powinna być skupiona w centrum, a w związku z tym materia w zewnętrznych obszarach powinna poruszać się w przybliżeniu tak, jakby znajdowała się już poza masą wytwarzającą pole grawitacyjne. Powinna więc mieć
krzywą rotacji, w której prędkość zmniejsza się wraz ze wzrostem odległości
od centrum galaktyk, czyli jest keplerowska. Natomiast płaska krzywa rotacji,
czyli taka, w której prędkość nie zmienia się wraz z promieniem, sugerowała,
że w galaktykach spiralnych powinna znajdować się materia nieświecąca –
szczególnie dużo powinno być jej w zewnętrznych częściach tych galaktyk.

Rys. 1. Schematyczne przedstawienie krzywych rotacji: B – krzywa rotacji płaska,
obserwowana dla wielu galaktyk spiralnych; A – krzywa rotacji keplerowska, taka,
jakiej oczekiwano na podstawie obserwacji jasności galaktyk

Kolejne badania dotyczące galaktyk pokazały, że gdyby większość materii
w galaktykach spiralnych była skupiona w cienkim dysku, to obiekty te nie
byłyby stabilne – po dwóch, trzech obrotach uległyby destrukcji. A przecież
widzimy galaktyki spiralne, a badania wskazują, że są to obiekty stare!
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W rozwiązaniu tego problemu również bardzo pomocna staje się idea ciemnej materii, której rozkład ma symetrię sferyczną działającą stabilizująco na
galaktykę. Ponieważ wokół galaktyk spiralnych nie widzimy kuli ze świecącej
materii wnioskujemy, że tą stabilizującą materią musi być materia ciemna.
Oprócz galaktyk spiralnych we Wszechświecie występują galaktyki eliptyczne – mające w przybliżeniu sferyczną symetrię – większe i cięższe od galaktyk
spiralnych. Materia w tych galaktykach nie porusza się w wyróżnionej płaszczyźnie, a jej ruch wokół centrum galaktyki przypomina ruch roju os.
W roku 1977 stwierdzono, że wokół eliptycznej galaktyki M87 znajduje się
gorący gaz – cząstki tego gazu poruszały się na tyle szybko, że aby grawitacja
galaktyki mogła utrzymać go i nie dopuścić do ucieczki, galaktyka M87 musi
mieć masę większą niż wskazuje na to jej jasność.

Fot. 3. Galaktyka eliptyczna M87

Te wszystkie argumenty sprawiły, że pod koniec lat 80. XX wieku większość
astronomów i astrofizyków była przekonana, że zarówno w gromadach galaktyk, jak i w poszczególnych galaktykach znajduje się dużo nieświecącej, czyli
ciemnej materii. Wokół galaktyk spiralnych ta ciemna materia powinna tworzyć tzw. halo. Przyjmuje się, że te galaktyki są zanurzone w kuli zbudowanej
z ciemnej materii. Halo stabilizuje galaktykę, a jego obecność wyjaśnia płaską
krzywą rotacji.
Ciemna materia a kosmologia
Dziedziną nauki, która najbardziej potrzebuje ciemnej materii, jest kosmologia
– nauka o Wszechświecie jako całości. Kosmologia potrzebuje ciemnej materii
szczególnego rodzaju – musi to być materia niebarionowa. Okazało się, że
kosmologia potrzebuje ciemnej materii zbudowanej z cząstek elementarnych,
które mogą oddziaływać jedynie grawitacyjnie i słabo. Taką ciemną materię
nazywamy ciemną materią niebarionową.
Na początku swojego istnienia Wszechświat był prawie jednorodny. Pozostałością po tym okresie jest tzw. mikrofalowe promieniowanie tła. Stanowią
go fotony, które odłączyły się od materii (czyli przestały być z nią w równowadze termodynamicznej), gdy Wszechświat miał 300 000 lat. Od tej pory
promieniowanie i materia mają we Wszechświecie „oddzielne historie”. Promie-
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niowanie stygło i dziś energia promieBariony – cząstki elementarne,
niowania tła odpowiada temperaturze  
biorące udział w oddziaływaniach
zaledwie 3 K. Według współczesnego
silnych, odpowiedzialnych za istmodelu kosmologicznego wszystkie
nienie jąder atomowych, w odstruktury, które obserwujemy we
działywaniach słabych (odpowieWszechświecie, powstały z bardzo
dzialnych np. za niektóre rozpady
małych zaburzeń gęstości w pierwotjąder atomowych), grawitacyjnych
nym, młodym Wszechświecie.
i elektromagnetycznych. Barionami
W 1992 roku dzięki satelicie COBE
są m.in. protony i neutrony.
uczeni odkryli fluktuacje w mikrofalowym promieniowaniu tła. Te zaburzenia w gęstości promieniowania odpowiadają zaburzeniom gęstości materii, od
której to promieniowanie odłączyło się, gdy temperatura Wszechświata spadła
na tyle, aby było to możliwe.
Jednak od razu pojawił się problem – odkryte zaburzenia były zbyt małe
w porównaniu z tymi niejednorodnościami, które dziś obserwujemy we Wszechświecie! Jednak niejednorodności w promieniowaniu tła odpowiadają tylko niejednorodnościom w rozkładzie materii, która może oddziaływać elektromagnetycznie z fotonami tła – natomiast niejednorodności ewentualnej materii
oddziałującej jedynie za pośrednictwem sił grawitacyjnych i słabych, nie zostaną „odwzorowane” w promieniowaniu tła. To dlatego kosmologia tak bardzo potrzebuje ciemnej materii niebarionowej – dziś uważa się, że to niejednorodności
w jej rozkładzie są odpowiedzialne za powstanie kosmicznych struktur. Struktury te tworzą się w tzw. studniach potencjału grawitacyjnego wytworzonych
przez ciemną materię niebarionową.

Fot. 4. Niejednorodności w mikrofalowym promieniowaniu tła.
Obraz uzyskany dzięki satelicie Planck

Dokładna analiza mikrofalowePromieniowanie tła – inaczej zwane
go promieniowania tła, a także inne
promieniowaniem reliktowym – to
argumenty pochodzące z obserwacji
fotony wypełniające Wszechświat;
Kosmosu sprawiły, że dziś uważamy,
jest prawie doskonale izotropowe.
iż jedynie 0,5% masy Wszechświata
Energia tego promieniowania odto materia świecąca. Z pozostałych
powiada temperaturze około 3 K.
99,5% jedynie 4% to materia barionowa, natomiast 26% to ciemna materia niebarionowa. Brakująca reszta natomiast to tzw. ciemna energia – jeszcze bardziej tajemnicza niż ciemna materia.
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Zamiast podsumowania – czego nie wiemy
Czym zatem może być ciemna materia niebarionowa? Najprawdopodobniej to
nieznany to tej pory rodzaj cząstek elementarnych, zapewne o dużej masie,
nieposiadających ładunku elektrycznego podlegających jedynie oddziaływaniom: grawitacyjnemu i słabemu.
Z jednej strony trwają intensywne poszukiwania ciemnej materii niebarionowej – na Ziemi działają detektory, które starają się wykryć cząstki takiej
materii – jeśli bowiem uczeni nie mylą się co do tego, że ta materia oddziałuje
słabymi siłami jądrowymi, wówczas taka detekcja powinna być możliwa, choć
bardzo trudna.
Z drugiej strony pojawiają się w nauce głosy poddające w wątpliwość powszechne dziś przekonanie o wszechobecności ciemnej materii.
Uczeni proponują inne rozwiązania problemów z galaktykami spiralnymi,
podważane bywają obecne poglądy na temat kosmologii.
To sytuacja zupełnie normalna w nauce – dzięki takim dyskusjom, podważaniu utartych poglądów, nauka rozwija się, a nasza wiedza o świecie poszerza.
Nauka jest empiryczna – to oznacza, że doświadczalne potwierdzenie istnienia
ciemnej materii niebarionowej, zaobserwowanie w detektorze cząstek takiej
materii, zakończy dyskusję na temat jej istnienia. Stanie się ono po prostu
faktem. Dyskusje nie tylko nad naturą, ale i nad samym istnieniem ciemnej
materii niebarionowej wciąż trwają i wzbudzają ogromne emocje.
Joanna Jałocha

Zadanie
Oblicz prędkość cząstki w odległości R od masy centralnej M.
Przy wyliczeniu przyrównaj siłę grawitacji oraz odśrodkową.
Uzyskany wzór opisuje prędkość keplerowską. Podstaw za M
masę typowej galaktyki, a za R – jej promień.
Czy stała gęstość ciemnej materii jest w zgodzie ze zmierzoną
płaską krzywą rotacji?

Stulecie Ogólnej Teorii Względności Einsteina

Zbliża się setna rocznica opublikowania pracy Alberta Einsteina, w której sformułował prawa Ogólnej Teorii Względności. Teoria ta powinna raczej nosić nazwę teorii grawitacji. Zwracam uwagę, iż nazwę tę piszemy dużymi literami
(OTW) dla podkreślenia jej doniosłości i ogólności. OTW dotyczy grawitacji i geometrii Wszechświata. Teoria ta została
wymyślona przez Einsteina w czasie, gdy teoria grawitacji
Newtona miała się całkiem dobrze. Jej przewidywania były
bardzo ogólne i zadziwiająco dokładne. Fizycy korzystając
z niej obliczali zarówno trajektorie pocisków, jak i ruchy planet. Inżynierowie
i astronomowie z powodzeniem się nią posługiwali i do tej pory posługują.
Prawo grawitacji Newtona, znane jest wam ze szkoły i mówi o wartości siły F
oddziaływania grawitacyjnego między dwoma ciałami o masach m1 i m2:
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m1 m2
F = G        ,
r2

     (1)

gdzie r – odległość między ciałami, G – stała grawitacji. Stała grawitacji ma
bardzo małą wartość, dlatego oddziaływanie grawitacyjne jest istotne wtedy,
gdy przynajmniej jedno z oddziałujących ciał ma dużą masę. Ziemia ma wystarczająco dużą masę, by przyciągać wszystkie znajdujące się na Ziemi ciała,
a także Księżyc.
Znajomość sił grawitacji oraz równania dynamiki Newtona (a – przyspieszenie ciała, F – siła działająca na ciało, m – masa bezwładna)
       a = F ,
m

     (2)

pozwalają na opis ruchu, który doskonale zgadza się z wynikami wszystkich
doświadczeń.
W opisie newtonowskim wydarzenia fizyczne odbywają się w trójwymiarowej przestrzeni Euklidesa, w której biegnie absolutny czas. To jest „nasza”
przestrzeń, do której jesteśmy tak przyzwyczajeni, że trudno sobie wyobrazić
inne przestrzenie. Doskonała zgodność teorii z doświadczeniem sprawiała wrażenie, że fizykom zostały jedynie coraz bardziej skomplikowane przypadki.
Tak było, dopóki Einstein w grudniu 1915 roku nie zaproponował nowej
teorii grawitacji. Einsteina niepokoiła w teorii Newtona równość masy grawitacyjnej, tej obecnej we wzorze (1) na siłę grawitacji Newtona i masy bezwładnej
w prawach dynamiki Newtona (2). Tak a priori nie musiałoby być.
Do postawienia problemu Einstein doszedł rozważając słynne doświadczenia myślowe ze spadającą swobodnie tzw. windą Einsteina. Otóż w spadającej
swobodnie windzie obserwator nie będzie nic ważył, nie będzie naciskał stopami na wagę, gdyż waga i inne przedmioty będą spadały swobodne razem z nim.
Obserwatorowi będzie się wydawało, że grawitacja znikła. To będzie zupełnie
tak samo, jak na promie kosmicznym. Taki stan każdy sobie może zafundować
w locie parabolicznym (który trwa nawet kilkanaście sekund) lub w wesołym
miasteczku w spadającej swobodnie windzie. Tutaj ruch z przyspieszeniem grawitacyjnym „znosi” pole grawitacyjne.
Można też zrobić eksperyment z windą przyspieszającą do góry. Pasażer będzie „wgniatany” w podłogę, będzie więcej ważył. Ruch przyspieszony w górę
jakby kreuje masę grawitacyjną.
Einstein wspominał:
Pewnego szarego dnia w 1907 r. siedziałem w fotelu w Urzędzie Patentowym
w Bernie, kiedy nagle przyszło mi do głowy, że człowiek spadający swobodnie nie
będzie czuł własnego ciężaru. Byłem wstrząśnięty. To proste stwierdzenie zrobiło na
mnie ogromne wrażenie i zainspirowało do stworzenia teorii grawitacji.
Jeśli bowiem siłę grawitacji można zastąpić efektem przyspieszenia poruszającego
się układu, więc, nie może to być realna fizyczna siła (taka jak na przykład siła rozciągająca sprężynę).
Grawitacja musi być pewną własnością czasoprzestrzeni, w której odbywa się
ruch obiektów materialnych.
Im większa masa ciała będącego źródłem siły grawitacji, tym bardziej
zniekształca ono czasoprzestrzeń wokół siebie i w ten sposób oddziałuje
na inne ciała znajdujące się w pobliżu.
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Zrozumienie, że działanie siły grawitacji i przyspieszenia związanego z bezwładnością są bardzo zbliżone, Einstein nazwał najwspanialszą myślą swojego życia.
Następny ważny krok w OTW to odstąpienie od pojęcia absolutnej trójwymiarowej przestrzeni Euklidesa i absolutnego czasu oraz przejście do pojęcia
czterowymiarowej przestrzeni, w której do trzech współrzędnych przestrzennych dochodzi równoprawnie, jako czwarta współrzędna, czas (mnożony przez
prędkość światła, musi się przecież zgadzać wymiar). I tu objawił się znowu
geniusz Einsteina, który spostrzegł, że jeśli ta czterowymiarowa przestrzeń nie
jest płaska jak Euklidesa, tylko zakrzywiona, to ruch w tej przestrzeni może
się odbywać, jakby ciała były przyciągane (siła grawitacji). Czterowymiarową
przestrzeń bardzo trudno sobie wyobrazić, ale dla ilustracji można się posłużyć modem dwuwymiarowym. Zwykle pokazuje powierzchnię lejka, w której
w centrum jest spust. Ciało na powierzchni takiego lejka, o ile nie krąży np. po
okręgu, jest zasysane do centrum lejka.

Einstein był w lepszej sytuacji niż Newton, który musiał sobie sam stworzyć do dynamiki matematykę (rachunek różniczkowy). Na Einsteina niejako
czekały geometrie nieeuklidesowe oraz matematycy ze swoimi rozwiązaniami. Poniżej zapisane jest w bardzo zwięzłej formie słynne równanie grawitacji
Einsteina, które wiąże geometryczne własności przestrzeni (po lewej stronie)
z materią (po prawej).

gdzie:
Rµν – tensor krzywizny Ricciego, R – skalar krzywizny Ricciego, g µν – tensor metryczny, który opisuje metrykę przestrzeni, Λ – stała kosmologiczna,
Tµν – tensor energii-pędu, opisujący rozkład materii w czasoprzestrzeni,
c – prędkość światła w próżni, G – stała grawitacji.
To jest tylko pozornie proste równanie. W rzeczywistości jest to bardzo
skomplikowany układ sześciu równań i fizycy stale szukają jego rozwiązań, bowiem one dają na przykład informacje o powstaniu i ewolucji naszego Wszechświata. Rozwiązania przewidują m.in. istnienie czarnych dziur, które astrofizycy
obserwują od dawna. Stale są czynione próby poszukiwania fal
grawitacyjnych, które też są konsekwencją prawa grawitacji Einsteina.
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Światło wychodzące z gwiazdy zakrzywia
swój tor w pobliżu Słońca. Punkt A oznacza
pozorne położenie gwiazdy, punkt B – jej
położenie rzeczywiste

Jednym z wniosków wynikających z teorii Einsteina jest przewidywanie,
że światło, podobnie jak cząstki posiadające masę, podlega prawu grawitacji,
czyli jest przyciągane przez obiekty posiadające masę. Jego trajektoria będzie
zatem zakrzywiona w pobliżu obiektu o dużej masie, na przykład Słońca. Był
to w czasach Einsteina jedyny doświadczalny, możliwy do zmierzenia efekt.
Zaobserwowanie światła wysyłanego przez
gwiazdy, a przechodzącego blisko Słońca
możliwe było jedynie podczas zaćmienia
Słońca.
I tak w roku 1919 ekspedycja Sir Arthura Eddingtona zmierzyła faktyczne zakrzywienie promieni. To było wydarzenie sensacyjne, o którym pisały gazety na całym
świecie. Einstein został celebrytą.
Współcześni astrofizycy mają doskonałe
narzędzia – teleskopy, nie tylko na Ziemi,
ale też w przestrzeni kosmicznej – i obserwują tak zwane soczewkowanie grawitacyjne. Olbrzymie galaktyki działają jak soczewki (http://www.nasa.gov/mission_pages/
chandra/where-alice-in-wonderland-meets-albert-einstein.html).
Często słyszy się opinię, że Einstein obalił prawa Newtona. Nic bardziej
błędnego. Prawa Newtona mają się w dalszym ciągu doskonale i tylko niewiarygodna precyzja współczesnych pomiarów wymaga od nas niekiedy dokonywania poprawek do obliczeń wykonywanych przy wykorzystywaniu fizyki Newtona. Gdybyśmy na przykład polegali jedynie na obliczeniach newtonowskich,
to dokładność GPS-u wynosiłaby paręset metrów, a my mamy znacznie lepszą
dokładność.
Współcześni astrofizycy i kosmologowie szukają odpowiedzi na fascynujące
pytania, takie jak na przykład: Czy Wszechświat się kurczy?, Czy ekspanduje?,
Czy może być stacjonarny? Co to jest tak zwana czarna materia i tajemnicza
ciemna energia?
Wybitne umysły głowią się, jak zunifikować teorię grawitacji z mechaniką
kwantową. Nie udało się to Einsteinowi, ani nikomu innemu do tej pory.
Pod koniec XIX wieku Maxwell zunifikował, czyli połączył w jednej teorii, oddziaływania magnetyczne z elektrostatycznymi. W XX wieku fizycy zunifikowali

Neutrino 31

9

z oddziaływaniami elektromagnetycznymi oddziaływania tak zwane silne i słabe (jądrowe) i zaproponowali Model Standardowy. A grawitacja ciągle jeszcze
rzuca fizykom wyzwanie.
Polecamy:
Fizyka wokół nas Paula G. Hewitta, rozdz. 36 „Ogólna Teoria Względności”, s. 860
https://pl.wikipedia.org/wiki/Czarna_dziura#/media/File:Black_hole_lensing_web.gif
Z.G-M

Richard Feynman, artysta fizyk
Zastanawiające jest istnienie stereotypowego podziału na „umysły ścisłe” i „humanistów”, utrwalanego poprzez profilowanie klas w szkołach średnich.
Czy jednak taki podział jest naturalny?
Jedni powiedzą że tak, i że wynika z tego, która półkula jest dominująca. Inni będą go zaciekle bronić jako wygodnego pretekstu by twierdzić: „Nie
umiem liczyć, bo jestem humanistą”, albo też „Jestem ścisłowcem, nie wymagaj ode mnie znajomości ortografii”. A ja nigdy nie słyszałam o osobie, która
dokonałaby czegoś znaczącego, będąc zamknięta w swojej specjalności.
Dawni filozofowie zajmowali się – nawet jeśli nie używali jeszcze tych nazw
– zarówno fizyką, jak i etyką; zarówno astronomią, jak i historią; wykształcony człowiek potrafił się wypowiedzieć na każdy temat, i to nie tylko w sensie
„wiedział co powiedzieć”, ale też w sensie „wiedział jak mówić”. W późniejszych
czasach było podobnie.
Mikołaj Kopernik znał się na ekonomii (która sama w sobie nie jest ani
całkiem „humanistyczna”, ani bardziej „ścisła”); był matematykiem i astronomem; jako ksiądz, posiadał też wiedzę teologiczną. Jego prace wymagały
zaawansowanej znajomości matematyki.
Nie ma potrzeby, bym rozpisywała się o Leonardzie da Vinci. Jego wszechstronność jest niemal przysłowiowa.
Zafascynowało mnie natomiast bogactwo zainteresowań Richarda Feynmana, którego jako laureata Nagrody Nobla z 1965 roku nie muszę chyba przedstawiać. Kto spodziewałby się, że ten fizyk, opisujący w swojej książce Pan
raczy żartować, panie Feynman jak to we wczesnej młodości koniecznie chciał
być uważany za twardziela, pod wpływem swojego przyjaciela nauczył się rysować, a nawet wystawiać swoje dzieła pod pseudonimem Ofey (przybranym
po to, by twórczość artystyczna nie była oceniana przez pryzmat osiągnieć
naukowych). Ciekawe jest także, w jaki sposób powstał pseudonim Ofey. Przyjaciel fizyka zaproponował mu francuskie słowa „au fait” (zrobione), natomiast
Richard przyjął sugestię, zmieniając jednak pisownię. Następnie dowiedział się,
że słowa te znaczą w slangu „białas”, ale uznał, że skoro faktycznie jest białasem, to wszystko gra.
Feynman nauczył się też grać na bębnach na tyle dobrze, że wziął udział
w nagraniu muzyki do nietypowego baletu w egzotycznym stylu i pojechał na
konkurs do Europy.
Można się zastanawiać, czy Feynman zajmował się tylko tym, w czym miał
szansę być wybitnym, czy po prostu... był dobry we wszystkim. Wkładał w to
oczywiście wysiłek... Ale myślę, iż kluczową rzeczą jest to, że uczenie się,
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dowiadywanie, rozumienie nowych rzeczy
dawało mu przyjemność. Bawił się w zdobywanie wiedzy, czerpał satysfakcję z wykorzystywania jej. W podobnym stylu opisuje naukę rysowania, otwierania zamków
szyfrowych czy wymyślanie własnego systemu zapisu obliczeń, jak i... naukę podrywania dziewcząt.
W książce Pan raczy żartować, panie
Feynman autor podkreśla, że rysując,
chciał osiągnąć coś, o czym nie każdy artysta myśli: chciał „wyrazić pewne uczucie, które wiąże się z pięknem świata.
Ponieważ chodzi o uczucie, trudno je opisać. Przypomina uczucie człowieka religijnego, wiążące się z Bogiem sprawującym
kontrolę nad całym Wszechświatem: jest
w tym pewien aspekt ogólności, który odczuwasz, kiedy myślisz o tym, że rzeczy,
wydające się tak różne i tak różnie się zachowujące, są sterowane „zza kulis” przez
jeden system zorganizowania, przez te same prawa fizyczne. Jest to podziw dla
matematycznego piękna natury (...)”.
Dlatego właśnie pozwoliłam sobie określić go jako artystę fizyka – naukę
uprawiał jako rodzaj sztuki. Dostrzegał jej piękno i wydobywał je na wierzch.
Opisywanie Wszechświata za pomocą równań to przecież najdoskonalsza
chyba sztuka mimetyczna, bo najdokładniejsza.

Pierwszy rysunek Feynmana

Portret córki

To zestawienie świadczy o postępach, jakie uczynił.
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Obrazek już bardzo realistyczny

Czasami równania całkowe występują w specyficznym otoczeniu...

Podobno zresztą stymulowanie umysłu poprzez tzw. konferencjałki jest częstym zjawiskiem także wśród wybitnych osób. Nawiasem mówiąc, tematyka
tych wprawek dowodzi jednoznacznie, że fizyk też człowiek.
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Na koniec tej notki chciałabym postawić nurtujące mnie pytanie: jak to
możliwe, że wiadomo o fizykach rysownikach, konstruktorach pisarzach (np.
Oleg Antonow), księżach matematykach i kosmologach (ks. Michał Heller), architektach pisarzach (Joanna Chmielewska), fizykach teologach (Izaak Newton), lekarzach pisarzach (Stanisław Lem), astronomach, którzy planowali zostać bodajże dziennikarzami, matematykach pisarzach (Lewis Caroll)... i długo
by jeszcze wymieniać ludzi, których główny zawód kojarzy się z „naukami ścisłymi”, a zainteresowania z „humanistycznymi”, natomiast jak żyję, nie słyszałam o korelacji w przeciwną stronę? Z tajemniczych powodów nie mam danych
na temat zawodowego „humanisty”, który dla rozrywki rozwiązywałby całki,
albo chociaż różniczki. Jeśli ktoś oświeci mnie wiedzą o takowym, będę bardzo
wdzięczna.
Gabriela Opiła (pseud. Kasjopea)
uczennica V LO w Krakowie
http://kasjopea.salon24.pl/683317,richard-feynman-artysta-fizyk

Poster wykonany przez Sylvię Posner, artystkę z Pasadeny. Przedstawia Feynmana
przebranego w strój mnicha Ladakhi wykonany przez żonę Gweneth na bal kostiumowy;
w tle krajobraz Nowego Meksyku, okolice Los Alamos. W ręce Feynman dzierży swój graf

W koronie słonecznej, w kilku gwiazdach,
a w końcu na Ziemi, czyli o odkryciu helu
Najpierw nieśmiało zasugerowano istnienie helu z zaobserwowania na Słońcu
nieznanej żółtej linii widmowej. Później tę samą linię znaleziono na odległych
gwiazdach. Aż w końcu William Ramsey poszukując argonu w pewnym minerale, odkrył hel.
Spektroskopia
Jeżeli do przezroczystej rurki z gazem lub oparami (np. rtęci) przyłożymy napięcie elektryczne, to gaz zaczyna świecić. Najprostsze takie urządzenie nosi
nazwę rurki Geisslera (fot. 1). Jak widać na ilustracji gazy emitują światło
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o różnych kolorach (fot. 2). Gdy takie światło pada na pryzmat, to przy dobrym
ustawieniu można zobaczyć po kilka oddzielnych kolorowych linii. Każdy pierwiastek świecący w rurce Geisslera ma unikalny, charakterystyczny dla siebie,
możliwy do zaobserwowania układ kolorów, czyli tak zwane widmo (fot. 3–6).
Rozpoczynamy naszą opowieść, gdy metodę tę odkryto i udoskonalano, czyli
w latach 60. XIX wieku. Wtedy nie wiadomo było skąd się te widma biorą i dlaczego są akurat takie, a nie inne. Odpowiedzi na to pytanie dostarczyła dopiero
fizyka XX wieku, a w szczególności hipoteza kwantów energii i model atomu
z dodatnio naładowanym jądrem atomowym i kolejnymi powłokami elektronów. W takim modelu elektrony krążą wokół jądra i przeskakując z powłok
wyższych na niższe emitują fotony.

Fot. 1.

Fot. 2. Świecące gazy szlachetne

Fot. 3. Widmo emisyjne rtęci

Fot. 4. Widmo emisyjne azotu

Fot. 5. Widmo emisyjne helu

Fot. 6. Widmo emisyjne sodu
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Urządzenie, które służy do obserwacji takich widm, to spektroskop pryzmatyczny (fot. 7). Główną jego częścią jest właśnie pryzmat. Na niego pada
badane światło przez szczelinę. A dalej rozszczepione, „rozciągnięte” przez ten
pryzmat światło obserwuje się przez lunetkę z okularem.

Fot. 7. Spektroskop pryzmatyczny

Spektroskopia a Słońce
Takiego urządzenia do obserwacji korony słonecznej użyli niemal równocześnie
Pierre Jules César Janssen i Joseph Norman Lockyer w roku 1868. Doszli do
stwierdzenia, że protuberancje1 na Słońcu składają się głównie z wodoru, ale
nie wyłącznie.
Za pomocą techniki spektroskopowej można było różne pierwiastki zidentyfikować poprzez ich znane widma. Najciekawsze w koronie słonecznej oczywiście były te linie widmowe, które do niczego nie pasowały.
Nowy pierwiastek albo inna forma wodoru
Taką właśnie była tajemnicza silna żółta linia. Nazwano ją D3, bo miała długość
fali podobną do dobrze znanych linii sodu, zwanych D1 i D2. Żadna znana substancja na ziemi jej nie emitowała.
Joseph N. Lockyer był astronomem. W rozwiązaniu nurtującego go problemu poszukiwał pomocy u chemika, specjalisty od spektroskopii, profesora
Edwarda Franlanda z Londynu. Frankland, przez długi czas, usilnie chciał przy1
  Protuberancje – jasna struktura widoczna ponad brzegiem tarczy słonecznej, składająca się ze stosunkowo gęstej plazmy koronalnej, o niskiej temperaturze (kilku do
kilkudziesięciu tysięcy kelwinów), wmrożonej w pole magnetyczne.
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pisać tę linię do wodoru. Warunki na Słońcu tak bardzo odbiegają od realiów
laboratoryjnych, że linia D3 mogła się nie ujawniać na Ziemi, a powstawać dopiero w temperaturze korony słonecznej. Oczywiście pojawiała się też hipoteza
istnienia nowego pierwiastka, ale podchodzono do niej z daleko idącą ostrożnością. Wówczas można było nadwątlić swoją pozycję naukową, gdy pochopnie
próbowało się wmówić odkrycie jeszcze jednego pierwiastka. Jednak Lockyer
na swój własny użytek już wówczas wymyślił nazwę „helium” dla nowego pierwiastka, chociaż absolutnie nie lansował jego istnienia. W roku 1881 roku Luigi
Palmerii twierdził, że znalazł hel w gazach wulkanicznych wydobywających się
z Wezuwiusza. Jednak nie udało się tego faktu później potwierdzić, zatem nie
można było uznać go za odkrycie helu na Ziemi.
Tak więc wówczas powszechnie sądzono, że hel to jakaś forma wodoru. Później zauważono linię D3 nie tylko w koronie słonecznej, ale także w gwieździe
w konstelacji Łabędzia, w mgławicy Oriona i w Riglu, gwieździe z Oriona.
Od czasów przyjęcia poglądów Newtona wiadomo było, że w całym Wszechświecie rządzą te same prawa fizyczne. To dlaczego na różnych ciałach niebieskich miałyby istnieć zupełnie inne substancje? Dziwiono się zatem, że na Ziemi
nie występują substancje, które istnieją na Słońcu, bądź daleko w Kosmosie.
O mało co, a już odkryto by hel na Ziemi
W Ameryce geochemik William Francis Hillebrand w 1887 roku badał minerał uraninit
(fot. 8), zbudowany głównie z UO2. Potraktował go rozcieńczonym kwasem siarkowym. Zgodnie z jego wiedzą chemiczną miał
otrzymać azot i właśnie to otrzymał. Ale
potem zobaczył, że z uraninitu samoistnie
ulatuje gaz. To powinno było go zastanowić.
Niestety uznał, że to też azot i był to jego
wielki błąd. Bo naprawdę minerał samoistnie emitował cząstki alfa, czyli jądra helu.
Cząstki alfa przyłączały do siebie elektrony
i stawały się helem, który ciągle czekał na
odkrycie. Te wydobywające się z minerału
cząstki, to były oznaki również nieodkrytej
jeszcze wtedy promieniotwórczości.
W kleweicie

Fot. 8

Na wiosnę 1895 roku William Ramsey badał minerał o nazwie kleweit (rudę
uranową, składającą się z UO2 z 10% domieszką ziem rzadkich). Szukał niedawno odkrytego przez siebie i Lorda Rayleigha argonu, a znalazł nieznany gaz
z silną żółtą linią. Próbkę wysłał do specjalisty od spektroskopii Williama Crookesa, który od razu wiedział, że właśnie dostał hel, poszukiwany na Ziemi od
27 lat. Ramsey opisał nowy gaz jako prawdopodobnie jednoatomowy i nieaktywny chemicznie. Dalej przewidywał, że wraz z argonem mogą utworzyć nową
grupę na tablicy Mendelejewa, do której dołączyły już wkrótce
inne gazy szlachetne.
Bronisława Średniawa
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Współczesny noblista Takaaki Kajita – zwyczajny, zdolny
i bardzo ambitny chłopiec z japońskiej prowincji
Tegoroczny laureat Nagrody Nobla z fizyki – Japończyk
Takaaki Kajita – należy do stosunkowo młodych badaczy.
Zwykle nagroda jest przyznawana starszym fizykom.
Wyniki muszą być już dobrze udokumentowane i sprawdzone. Za takie jury uznało rezultaty otrzymane na
podstawie danych z detektora Super-Kamiokande, dotyczące tak zwanych oscylacji neutrin. Oscylacje te mają
potwierdzać posiadanie przez neutrina masy. To bardzo
ważny fakt o ogromnych konsekwencjach dla teorii i jej
przewidywań.  Pisaliśmy o tym w Neutrinie 30.
Jak wiadomo, i o czym też można przeczytać w Fotonie 131, łowy na oscylacje neutrin były pracą zbiorową,
w której brały udział setki fizyków. Nagrodą Nobla wyróżniono „wodza” zespołu, Takaakę Kajitę.
Kim on jest? To stosunkowo
młody uczony, urodzony w 1959
roku w małej prowincjonalnej
wiosce, uczęszczający do prowincjonalnej szkoły średniej, którą
ukończył w wieku osiemnastu lat.
Cztery lata później ukończył
studia z fizyki (1981) na uniwersytecie w Saitamie, by pięć lat
później obronić pracę doktorską
na najbardziej prestiżowym japońskim uniwersytecie Tokyo
University (1986). Jego kariera
naukowa rozwijała się błyskawicznie. W wieku czterdziestu lat
Saitama Prefectural Kawagoe High School
był już profesorem.
Rodzice Takaaki byli rolnikami (w okolicy uprawiano ryż), ale rozumieli i popierali naukowe zainteresowania syna. Jego ulubioną kreskówką w dzieciństwie
był serial o robocie pod tytułem Astro Boy. Już wtedy Takaaki deklarował, że
chce być naukowcem. Był szefem szkolnego geologicznego naukowego projektu, marzył o Nagrodzie Nobla. W domu jego rodziców od 2002 roku wisiał portret noblisty Koshiby (za fizykę neutrin). Młodsza siostra Mayutumi Watanabe
wspomina, że był opiekuńczym bratem. Żonę Michiko poznał jeszcze na studiach w kółku sportowym strzelania z japońskiego łuku (kyuudo). Ma dwoje,
w tej chwili dorosłych już dzieci.
Podobno nie ma specjalnych hobby, a w wolne dni lubi po prostu odsypiać
zaległości.
Obecnie Takaaki Kajita jest szefem wielkich naukowych projektów neutrinowych. Ma też w planach poszukiwanie fal grawitacyjnych. Jeżeli uda mu się je
odebrać, to pewnie będzie kandydatem do kolejnej Nagrody Nobla.
Z.G-M
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Zadania z „Lwiątka” 2015
kl. 1–2 gimnazjum
1. Gdy zaciskając szczęki, przegryzamy kanapkę, używamy następujących maszyn prostych:
A. dźwigni dwustronnej i klina,
B. dźwigni dwustronnej i przekładni zębatej,
C. dźwigni jednostronnej i przekładni zębatej,
D. dźwigni jednostronnej i klina,
E. klina i przekładni zębatej.
2. Wyciąg krzesełkowy składa się z 90 ponumerowanych kolejno krzesełek
umocowanych co 10 m do stalowej liny (zdjęcie). Na stacji początkowej i końcowej krzesełka zataczają nieduże kółko i zawracają. Janek, jadący na krzesełku nr 53 widzi przed sobą krzesełko nr 52, a mija
właśnie krzesełko nr 35. Oznacza to, że do stacji
końcowej zostało mu jeszcze
A. około 90 m,
B. około 180 m,
C. około 360 m,
D. około 880 m.
E. Takie mijanie się jest niemożliwe.
3. Wokół wspólnej osi mogą się obracać sztywno połączone
bloczki o promieniach R i 3R. Na bloczkach nawinięta jest nić, na
której wisi trzeci bloczek zciężarkiem (rysunek). Nić nie ślizga się
po bloczkach. Gdy połączone bloczki wykonają 1 pełny obrót, to
dolny bloczek obróci się o
A. 180°,
B. 360°,
C. 540°,
D. 720°,
E. 1080°.
4. Do stojącego na stole akwarium włożono
zagiętą rurkę pełną wody, zatykając dolny koniec palcem (rys.). Gdy palec usuniemy, woda
będzie wypływała, aż w akwarium dojdzie do
poziomu A, B, C, lub
D – wypłynie tylko z prawej części rurki,
E – w ogóle nie będzie wypływała.
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kl. 3 gimnazjum
5. Na wadze (rysunek) znajduje się słój z wodą
i kula, którą przekładamy do słoja (podczas przekładania przytrzymujemy szalki wagi, by się nie poruszyły). Czy równowaga wagi zostanie zakłócona?
A. Nie.
B. Tak, przeważy słój.
C. Tak, przeważy odważnik.
D. Nie, jeżeli kula pływa, a jeśli tonie, przeważy słój.
E. Nie, jeżeli kula tonie, a jeśli pływa, przeważy odważnik.
6. Rysunek pokazuje przykład tzw. nurka Kartezjusza: cienkościenną probówkę, częściowo wypełnioną powietrzem, pływającą
dnem ku górze. Gdy ciśnienie powietrza na zewnątrz osiągnie
pewną graniczną wartość, dno probówki zrówna się z powierzchnią wody. Wówczas powietrze w probówce będzie sięgało do głębokości
A. 12,5 cm,
B. 10 cm,
C. 9,6 cm,
D. 8 cm,
E. 6,4 cm.
7. Świecący punkcik (np. małą diodę świecącą) ustawiamy między dwoma
zwróconymi ku sobie identycznymi zwierciadłami sferycznymi o ogniskowej f,
na ich wspólnej osi optycznej (rys.) w połowie odległości
d między ich środkami. Aby obraz powstał jedynie w tym
samym punkcie co źródło światła, odległość ta powinna
być
A. mniejsza niż f,
B. koniecznie równa f,
C. równa f lub 2f,
D. koniecznie równa 2f,
E. równa 2f lub 4f.
8. W układzie przedstawionym na rysunku deska K
porusza się w lewo z prędkością 2 m/s, a walec O
toczy się w lewo po desce, bez poślizgu, z prędkością względem niej 1 m/s. Na walec nawinięta jest
nitka, do której przywiązano ciężarek m. Z jaką
prędkością porusza się ten ciężarek?
A. 2 m/s.
B. 3 m/s.
C. 4 m/s.
D. 6 m/s.
E. (2π+2) m/s.

Rozwiązania
Zad. 1. W opisanej sytuacji siły są przyłożone po tej samej stronie osi obrotu
szczęki (stawu), czyli szczęka działa jak dźwignia jednostronna. Rolę klina pełnią natomiast zęby, które przegryzają kanapkę. Odpowiedź D.
Zad.2. Pomiędzy krzesełkiem nr 35 a krzesełkiem nr 52 jest 52 – 35 + 1 = 18
odcinków liny, czyli 180 m. Odległość Janka do stacji końcowej to połowa tej
długości, zatem prawidłowa jest odpowiedź A.
Zad. 3. Gdy połączone bloczki wykonają jeden pełny obrót, to długość zwisającej linki po lewej stronie zwiększy się o 2πR, a linki po prawej stronie o 6πR.
Dolny bloczek obniży się więc o (2πR + 6πR)/2 = 4πR i wykona jeden obrót, gdyż
(6πR – 2πR) / 2πR = 1. Odpowiedź B.
Zad. 4. Odpowiedź A stanie się oczywista, gdy
uświadomimy sobie, że w rozważanym problemie
nie ma znaczenia kształt rurki, a tylko położenie jej
końców. A zatem układ z zadania jest równoważny
układowi z rurką wygiętą w dół (w kształcie litery U):

Zad. 5. Niezależnie od tego, czy kula tonie, czy pływa, jej ciężar „przejmuje”
słój z wodą. Odpowiedź A.
Zad. 6. Woda jest nieściśliwa (ma stałą gęstość). Niezależnie od ciśnienia zewnętrznego probówka pływa, gdy działa na nią taka sama siła wyporu, pochodząca od 8 cm odcinka probówki zanurzonego w wodzie. A zatem słupek
powietrza w probówce musi mieć 8 cm długości. Odpowiedź D.
Zad. 7. Odpowiedź E. Bieg promieni światła może wyglądać jak na poniższych rysunkach:

Zad. 8. Położony najwyżej punkt toczącego się koła porusza się z prędkością
dwa razy większą od prędkości środka koła. A zatem w przypadku rozważanym
w tym zadaniu najwyższy punkt walca ma względem deski prędkość o wartości
2 m/s i zwróconą w lewo. Nitka porusza się więc z prędkością 4 m/s. Odpowiedź C.
Neutrino 31
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Zadania
Zderzenie niesprężyste
30-tonowy kolejowy kontener najeżdża na stojąca platformę. Zderzenie uruchamia mechanizm sczepiający i oba wagony dalej toczą się razem. W czasie
zderzenia 40% początkowej energii kinetycznej kontenera jest rozpraszane
w postaci wydzielanego ciepła, dźwięku, drgań i deformacji. Oblicz masę platformy.

Wskazówka: może ci się wydawać, iż masz za mało danych. Skorzystaj z zasady zachowania pędu oraz zasady zachowania energii (uwzględnij energię
rozproszoną) i zabież się do rozwiązywania. Czy dostałaś/eś wynik 20 ton?

Do basenu nasypano piasku. Oczywiście poziom wody w basenie się podniósł.
Gdyby tę samą ilość piasku nasypano do
łódki pływającej w basenie, to poziom wody
podniósłby się
A. bardziej,
B. mniej,
C. tak samo.
Prawidłowa odpowiedź A.

Rys. TPT, Nov. 2008, zadanie Hewitta

Prawo Archimedesa – piasek do basenu

Z.G-M

Prawo Ohma w karykaturze
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Matura Einsteina
Prawie 120 lat minęło od matury Alberta Einsteina. Zdawał ją w 1896 roku
w kantonalnej szkole w Aarau w Szwajcarii, do której przeniósł się z monachijskiego gimnazjum Luitpolda. Była to na owe czasy bardzo nowoczesna szkoła.
Oprócz klasycznego gimnazjum dla 56 uczniów, była też szkoła techniczno‑handlowa, którą wybrał Einstein. Posiadała świetnie wyposażone laboratorium
fizyczne.
Matura, przygotowana przez nauczycieli szkoły w Aarau, składała się z części pisemnej i ustnej. W ciągu trzech dni: 18, 19 i 21 września uczniowie
pisali siedem prac.
Z matematyki trzeba było rozwiązać
dwa zadania z geometrii i jedno z algebry.
Wszyscy przystępujący do egzaminu
(9 osób) zdali pozytywnie. Sześć z nich
(w tym Albert Einstein) zostało przyjętych na politechnikę. Najwyższa średnia ocena to 6, Einstein uzyskał 5 i 1/3.
Język niemiecki

5

Język francuski

3

Język angielski

–

Język włoski

5

Historia

5

Geografia

4

Algebra

6

Geometria

6

Geometria wykreślna

5

Fizyka

6

Chemia

5

Historia naturalna

4

Rysunek techniczny

4

Rysunek artystyczny

4

Więcej w Fotonie 63
(1999)

