
Numer 5/2022 (249)                                                                     23. 04. 2022
E-mail: ptmrc@atlas.cz Strona internetowa - www.medics.cz/ptmrc lub ptmrc.virt.cz

Myśli miesiąca:                                 Srebro jest tańsze od złota, złoto tańsze od wartości moralnych.
Horacy

Szanowne koleżanki, koledzy,
Sprawy organizacyjne związane z majowym spotkaniem wreszcie udało nam się doprowadzić
do finału i możemy się spotkać. Szczegóły poniżej. Jak fajnie było w konsulacie możecie
obejrzeć na stronach internetowych Zwrotu czy w reportażu Ostrawskiej  telewizji.  Dzięki
przyjaciołom z Rybnika czerwcowe spotkanie będzie całkiem na luzie.

Od kilku tygodni mocno brakuje mi czasu i wiele spraw musiałem przesunąć na boczny tor,
w wyniku czego nie  jestem całkiem zadowolony z treści  ostatnich biuletynów. Wszystko
dlatego,  że  mocno  zaangażowałem  się  w  przygotowanie  wrześniowych  obchodów
170 rocznicy powstania polskiej szkoły w Suchej Średniej. Mam nadzieję, że jesienią będzie
lepiej. Na razie w ramach trochę nowszego spojrzenia na świat zamieszczam poniżej kilka
danych na temat fizyki kwantowej. Ciekawe jak z jej punktu widzenia wygląda homeopatia?

21.04.2022 Józef Słowik

Zaproszenie
na kolejne spotkanie członków i sympatyków PTM

6 maja 2022 o godzinie 18,00
w Rybim Domu, Kocobędz – Podobora, 
na kolejne spotkanie dyskusyjne.

Spróbujmy wspólnie porozmawiać o brudzie:
Czy brud może korzystnie wpływać na zdrowie? Czy regularne stosowanie w nadmiarze 
różnych środków antybakteryjnych ochroni nas przed zakażeniem?
Dyskusję poprowadzi kolega MUDr Józef Słowik.

Prosimy o zgłoszenie udziału w tym spotkaniu.
Swój udział zgłaszajcie jak najszybciej, 4.5. muszę potwierdzić zamówienie. Najlepiej pocztą
elektroniczną pod adres ptmrc@atlas.cz lub SMS-em pod numer 603 744 575 
Wasze zgłoszenie bardzo ułatwi organizatorom organizację spotkania. Mamy nadzieję,
że po spotkaniu zafundujecie sobie dobrą kolację (pomożecie w ten sposób przynajmniej
częściowo pokryć koszty wynajmu sali).
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Sprawy organizacyjne
Składka członkowska na rok 2022 wynosi dla wszystkich członków 100 Kč. Składkę można
uiścić na naszych spotkaniach lub przesłać na konto PTM 2701840036/2010, FIO Banka.
Jako symbol zmienny (variabilní symbol) prosimy podać datę urodzenia w formacie DD
MM RRRR – dzień-miesiąc-rok! PROSIMY o aktualizacje danych kontaktowych – zmiany
adresu,  adresu  poczty  elektronicznej  itp.!  Formularz  jest  dostępny  na  naszej  stronie
www.medics.cz/ptmrc lub ptmrc.virt.cz. Prosimy o przesłanie pocztą elektroniczną na adres
ptmrc@atlas.cz, lub listownie na adres PTM w RC, 737 01 Český Těšín, ul. Hrabinská 458/33

Fizyka kwantowa

Fizyka kwantowa – to dział fizyki, który powstał w końcu XIX w. W odróżnieniu od fizyki
klasycznej,  fizyka  kwantowa  zaczęła  uwzględniać  w  opisywaniu  świata  efekty,  które
pojawiają się w przypadku badania niezmiernie małych obiektów takich jak atomy, cząstki
elementarne, tak zwane efekty kwantowe. Powstała teoria kwantów, która wprowadza nas w
zupełnie inny świat, często stojący w sprzeczności z intuicją. To teoria, która przewróciła do
góry nogami nasze postrzeganie świata. Fizyka kwantowa i relatywistyczna to dwie potężne
teorie,  funkcjonujące  współcześnie,  dla  której  usilnie  naukowcy  próbują  znaleźć  teorię
unifikującą oba podejścia opisu świata. Do takich teorii należy Kwantowa Teoria Pola.
Mechanika kwantowa posługuje się niezwykle skomplikowanym aparatem matematycznym.
Jest przez to bardzo trudna. Jednocześnie jest niezwykle intrygująca.
 
Fizyka klasyczna a kwantowa
Istnieje szereg różnic między fizyką klasyczna a kwantową. Poniższa tablica zestawia 
podstawowe różnice w opisie świata między fizyką kwantową a klasyczną.

Zagadnienie Mechanika klasyczna Mechanika kwantowa

Charakter praw

Obiekty fizyczne podlegają prawom 
deterministycznym, to znaczy 
przyczynowo-skutkowym. Oznacza 
to, że jeżeli znamy stan początkowy 
danego obiektu (układu), to potrafimy 
dokładnie opisać jego stan także        
w przyszłości za pomocą równań 
ruchu Newtona.

Obiekty fizyczne podlegają prawom         
w oparciu o model probabilistyczny 
(prawdopodobieństwa), 
niedeterministyczny. Oznacza to, że jeżeli 
znamy stan początkowy danego układu 
fizycznego, to możemy przewidzieć jego 
zachowanie z co najwyżej pewnym 
prawdopodobieństwem.

Cząstki i fale

Obiekt fizyczny może być falą lub 
cząstką. W zupełnie odmienny sposób 
opisujemy fale i cząstki, które 
podlegają odrębnym prawom.

Obiekty fizyczne jednocześnie zachowują 
się jak fale i cząstki - to tak zwany dualizm
korpuskularno-falowy.

Elementarność

Obiekty fizyczne można dzielić, a ich 
składowe nadal opisywać za pomocą 
tych samych praw mechaniki 
klasycznej.

Nie wszystkie obiekty można podzielić. 
Niektóre z mikrocząstek są elementarne, 
niepodzielne.

Rozróżnialność

Dowolne obiekty możemy od siebie 
odróżniać, numerować je, oznaczać, 
opisywać za pomocą równań ruchu 
odrębnie.

Istnieją obiekty nierozróżnialne, na 
przykład elektrony. Nie da się odróżnić 
jednego elektronu od drugiego.

Środowisko
Obiekty mogą być niezależne od 
otoczenia w jakim się znajdują.

Otoczenie ma ogromny wpływ na obiekty 
w nim znajdujące się, przez co muszą być 
opisywane razem.



Zagadnienie Mechanika klasyczna Mechanika kwantowa

Pomiary

Pomiar jest nieistotny dla wyniku 
doświadczenia lub można go dowolnie
minimalizować. Mówiąc inaczej 
pomiar nie wpływa na wynik 
mierzenia.

Pomiar istotnie wpływa na badany układ. 
Nie można go pominąć w badaniu układu  
i nie można w dowolny sposób zmniejszać 
jego wpływu na układ. Pomiar wprowadza 
istotne zaburzenie do układu. Powyższe 
opisuje dokładnie zasada nieoznaczoności.

Stan układu
Stan układu określa się poprzez części
składowe położenia i prędkości.

Stan układu określa się za pomocą tak 
zwanej funkcji falowej. Funkcja falowa 
jest funkcją położenia cząstki od czasu. 
Kwadrat modułu tej funkcji interpretuje się
jako gęstość prawdopodobieństwa 
znalezienia cząstki w danej chwili i 
miejscu. 

Ciągłość
Większość wielkości fizycznych ma 
charakter ciągły, to znaczy, że może 
przyjmować dowolne wartości.

Wielkości, które opisują obiekt fizyczny są
skwantowane, to znaczy, że mogą 
przyjmować ściśle określone wartości. 
Wartości pośrednie nie są możliwe. Każdej
wielkości mierzalnej przypisuje się pewien
operator, którego wartości własne 
odpowiadają wartościom pomiaru tej 
wielkości. Zresztą pojęcie kwant oznacza 
elementarną porcję, wartość, o jaką może 
zmieć się dana wielkość fizyczna.

Dualizm korpuskularno-falowy
Światło  i  w  ogóle  fala  elektromagnetyczna  wykazuje  dwoistość  natury,  czyli  dualizm.
Czasem zachowuje się jak cząstki materii, a znów innym razem jak fala.

Fala  elektromagnetyczna wykazuje typowe własności  falowe w takich zjawiskach jak
dyfrakcja, interferencja i polaryzacja. 

Fala  elektromagnetyczna  wykazuje  własności  korpuskularne  w  takich  zjawiskach  jak
zjawisko fotoelektryczne, efekt Comptona. 

To,  czym  jest  światło,  falą,  czy  strumieniem  cząsteczek?  Odpowiedź  jest  zaskakująca  -
światło  czasem jest  falą,  a  czasem strumieniem cząstek!  Jest  jednym i  drugim.  Mówiąc
inaczej - światło jest dziwne.
Mówimy, że falę elektromagnetyczną, w tym światło, charakteryzuje dualizm korpuskularno-
falowy.  Nie  da  się  zjawisk  świetlnych  opisywać  tylko  za  pomocą  teorii  fal  lub  tylko  za
pomocą pojęcia kwantu. Najlepiej jak do tej pory naturę fal elektromagnetycznych opisuje
mechanika kwantowa.

Pytania
Dlaczego posiadanie własności falowych i korpuskularnych jest dziwne?
Weźmy na przykład interferencję. Jeżeli spójne fale nachodzą na siebie, w pewnych punktach 
są wygaszane, a w innych wzmacniane. Są takie punkty ośrodka, w których fala wręcz zanika,
a w innych miejscach amplituda drgań jest większa niż amplitudy drgań każdej z fal z osobna.
Co by to oznaczało na przykład dla piłek golfowych? Trudno sobie to wyobrazić. 
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