Rozdziaá II. Fizyka atomowa i cząsteczkowa
2.1. Dwie rewolucje: maszyny cieplne i elektrycznoĞü

DziĊki fizyce dokonaáy siĊ co najmniej dwie rewolucje w historii ludzkoĞci. Pierwsza z
nich, nazwiemy ją lokomocyjną, w poáowie XIX wieku. Jeszcze w 1825 roku, Adam
Mickiewicz podróĪowaá przez stepy Ukrainy powozem, aby nastĊpnie wsiąĞü w Odessie na
statek Īaglowy.
„-Wpáynąáem na suchego przestwór oceanu, wóz siĊ nurza w zielonoĞü i jak áódka brodzi”.
CzterdzieĞci lat póĨniej pisaá rosyjski poeta Nikoáaj A. Niekrasow1:
„-Lecąc poĞpiesznie po torze Īelaznym,
ObmyĞlam pieĞni pochwalne.”
DziĞ, miĊdzy Sankt Petersburgiem a Moskwą pociągi mkną z prĊdkoĞcią 220 km/h.
Podstaw rewolucji transportowej moĪna siĊ dopatrywaü w poáowie XVIII wieku. Wtedy
to, w 1763 roku, James Watt2 zbudowaá pierwszą maszynĊ zamieniającą energiĊ gorącej pary
wodnej na energiĊ napĊdzającą maszyny przemysáowe. MinĊáo ponad póá wieku, zanim
maszyny parowe staáy siĊ na tyle ”zgrabne”, aby móc napĊdzaü lokomotywĊ kolejową3. W
1829 roku G. Stephenson nazwaá swoją lokomotywĊ „Rakieta”; osiągaáa ona „zawrotną”
prĊdkoĞü 50 km/h. Nie byáoby potĊgi Stanów Zjednoczonych, gdyby nie budowana z wielkim
trudem linia kolejowa miĊdzy wschodnim a zachodnim wybrzeĪem.

a)

b)


Fot. 2.1. Wykorzystanie maszyny parowej: a) samochód straĪacki na parĊ z 1879 roku, „powerhouse”
Museum w Sydney; b) lokomotywy parowe z początku XX wieku, Muzeum Nauki i Techniki
w Mediolanie (Foto MK)

Wiek XIX zakoĔczyá siĊ zbudowaniem pierwszych silników samochodowych,
benzynowego przez Augusta Otto w 1863 roku i na olej napĊdowy przez Rudolfa Diesla w
1897 roku. Silnik benzynowy pozwoliá braciom Orville i Wilbur Wright, konstruktorom
rowerów, na wzniesienie siĊ w powietrze za pomocą samolotu (17 grudnia 1903 r).


1

Bystro leczu ja po relsom, uczgunnym, dumaju dumu swojú, táumaczenie dowolne GK
Od jego nazwiska mamy jednostkĊ fizyczną mocy. W watach mierzymy moc czajnika (500 W), grzejnika
pralki (3 kW), moc silnika samochodu (setki kilowatów), statku Īeglugi przybrzeĪnej (foto 1.2) i moc nadawczą
komórki (wedáug norm technicznych do 10 W).
3
29 IX 1825 – otwarcie pierwszej kolei ze Stockton do Darlington (40 km). Warszawa uzyskaáa poáączenie
kolejowe z Wiedniem w 1848 r. ħródáo: materiaáy historyczne PKP http://www.pkp.pl/node/170
2
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a)

b)


Fot. 2.2. Nagrobek Jamesa Joule’a w Opactwie Westminster w Londynie. Joule jako pierwszy
zmierzyá, jakiej iloĞci pracy odpowiada jednostka ciepáa. Na jego czeĞü jednostkĊ pracy (lub energii)
nazywamy dĪulem. b) Opakowanie z napojem czy jakiegokolwiek innym poĪywieniem podaje
„wartoĞü energetyczną” jednej porcji – najczĊĞciej w kilodĪulach (kJ) i kilokaloriach (kcal). Foto AK

Druga rewolucja przemysáowa, związana z uĪyciem energii elektrycznej miaáa miejsce w
XX wieku (1881 rok  pierwszy tramwaj elektryczny w Berlinie). Podobnie jak pierwsza,
korzeniami siĊgaáa sto lat wczeĞniej. W koĔcu XVIII wieku, inspektor szkolny z zawodu,
Alessandro Volta polemizując z Luigi Galvanim, poáoĪyá na wáasnym jĊzyku dwa kawaáki
róĪnych metali (cyny i srebra) i poczuá „kwaĞny smak”4. Powstaáo w ten sposób ogniwo
galwaniczne. Poprzez uáoĪenie wiĊkszej iloĞci monet (zob. fot. 2.3) lub umieszczenie par
metali (cynk-miedĨ) w serii szklanek – powstaá stos, czyli bateria Volty. DziĞ nadal
wszystkie komputery i telefony komórkowe korzystają ze Ĩródeá prądu (staáego) w postaci
ogniw chemicznych, czyli ogniw Volty.

a)

a)

b)

Fot. 2.3. a) Ogniwo Volty: ogniwo zbudowane z monet cynowych i srebrnych przekáadanych
kartonem nasączonym wodą, Como; b) schemat samochodowego akumulatora oáowiowego.

JuĪ w 1803 roku, adwokat z Trydentu, Gian Domenico Romagnosi, zauwaĪyá wpáyw
prądu elektrycznego na igáĊ magnetyczną5. MinĊáo prawie 30 lat, zanim angielski samouk,
Michael Faraday znalazá sposób na wytworzenie prądu elektrycznego z pola magnetycznego.
Rozwiązanie byáo proste: naleĪy poruszaü przewodnikiem w polu magnetycznym. Zjawisko

4

DoĞwiadczenie to opisujemy w artykule A. Karbowski, G. Karwasz, „Na koĔcu jĊzyka (Volty)”, Foton 96,
Wiosna 2007.
5
DoĞwiadczenie powtórzone w 1817 roku przez Hansa Christiana Ørsteda.
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to nazywamy indukcją elektromagnetyczną i jest dziĞ podstawą caáej energetyki Ğwiatowej.
IloĞü energii elektrycznej, 10 TW wytwarzanej przez elektrownie Ğwiata6 to aĪ poáowa
energii, jaka powstaje w caáej skorupie i páaszczu Ziemi wskutek wszystkich zachodzących
tam rozpadów promieniotwórczych.
Obie rewolucje z XIX wieku miaáy za sáowa kluczowe „energiĊ” i „pracĊ”. Mówimy o
energii elektrycznej, cieplnej, jądrowej itd. Zaznaczmy jednak bardzo waĪne stwierdzenie.
OkreĞlenie „energia elektryczna” nie oznacza, Īe jest to jakiĞ specjalny typ energii – to
jedynie jej „forma”. Tak jak formą wody (stanem skupienia) jest lód, ciecz i para wodna.
Podobnie energia zmienia jedynie formĊ. Nie powinniĞmy wiĊc mówiü „produkcja” energii
elektrycznej, ale przetwarzanie energii na jej formĊ elektryczną. I z tym zastrzeĪeniem,
dopuĞcimy okreĞlenia „wytwarzanie” energii, „zuĪycie” energii itd., mając na myĞli róĪne
formy energii.
James Prescott Joule w poáowie XIX wieku obserwując, jak grzeją siĊ lufy armatnie
podczas wiercenia stwierdziá, Īe praca zamienia siĊ w ciepáo. Zmierzyá to przeprowadzając
stosowne doĞwiadczenie. Czy ciepáo równieĪ moĪe zamieniü siĊ w pracĊ? AleĪ oczywiĞcie!
Tak wáaĞnie dziaáają silniki parowe, benzynowe, wysokoprĊĪne. Niestety, o ile caáa praca
moĪe zamieniü siĊ w ciepáo, nie caáe ciepáo moĪe zostaü zuĪyte na wykonanie pracy. CzĊĞü z
tego ciepáa musi trafiü do cháodnicy. Istnieje wiĊc teoretyczna granica górnej wydajnoĞci
silników cieplnych. ZaleĪy ona od temperatury (w skali bezwzglĊdnej, czyli w kelwinach K)
Ĩródáa ciepáa i cháodnicy; zostaáa przewidziana przez Nicolasa Léonarda Sadi Carnota w 1824
roku, máodego francuskiego naukowca7. Podobna teoretyczna granica istnieje dla ogniw
fotowoltaicznych, nie tyle zaleĪna od temperatury co od wáasnoĞci materiaáów
konstrukcyjnych dla tych ogniw: póáprzewodników.
DziĞ, w przededniu zastąpienia energetyki opartej na spalaniu ropy, wĊgla i gazu8
energetyką opartą na ogniwach foto-woltaicznych koĔczy siĊ siáa napĊdowa pierwszej
rewolucji naukowo – przemysáowej. Druga rewolucja, elektryczna, razem ze zdobyczami
fizyki wspóáczesnej, jeszcze nam trochĊ posáuĪy. W trzeciej rewolucji, informatycznej –
wáaĞnie Īyjemy. ZawdziĊczmy ją fizyce XX wieku. O narodzinach fizyki wspóáczesnej
opowiemy w nastĊpnym paragrafie.

a)

b)


Fot. 2.4. Zastosowania energii elektrycznej: a) toruĔski tramwaj z 1911 roku; b) silnik elektryczny
pralki; pralka „zuĪywa” sporo energii elektrycznej - 2 kJ na sekundĊ, czyli ma moc 2 kW (Foto AK)

6

TW – terawatt czyli milion milionów watów (1012 W)
Zob. plakat dydaktyczny „Chaud ou froid”, On the track of the Modern Physics,
http://dydaktyka.fizyka.umk.pl/nowa_strona/?q=node/130
8
Wedáug prestiĪowego czasopisma „Nature” z 2003 roku, ludzkoĞü skonsumowaáa juĪ 50% istniejących
zasobów ropy naftowej. Rosną z dnia na dzieĔ odkrywane zasoby, ale ubywa tych juĪ eksploatowanych.
7
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Pytania do samodzielnego studiowania:
1. OdnajdĨ w literaturze polskiej lub Ğwiatowej, od Homera do Stanisáawa Lema, relacje z
podróĪy. Co byáo Ğrodkiem podróĪy (statek, pociąg itd.)? Opisz, co byáo Ĩródáem energii
napĊdzającej ten Ğrodek, i ile czasu, w przybliĪeniu, zajmowaáo przejechanie/
przepáyniĊcie okreĞlonej odlegáoĞci.
2. NanieĞ na skalĊ czasu punkty przeáomowe zastosowaniach silników cieplnych: wynalazek
Watta, pierwszą lokomotywĊ parową, pierwszy silnik benzynowy, pierwszy samolot,
wodowanie „Titanica”.
3.NanieĞ na skalĊ czasu punkty przeáomowe w zastosowaniach prądu elektrycznego:
wynalazek ogniwa Volty, odkrycie indukcji elektromagnetycznej, pierwszy tramwaj
elektryczny, pierwsze oĞwietlenie elektryczne miasta w USA i Europie.
4. Podaj przykáady urządzeĔ korzystających z energii elektrycznej, o mocy: setek miliwatów,
pojedynczych watów, setek watów, pojedynczych kilowatów, setek kilowatów.
5. ZnajdĨ w internecie róĪne rodzaje ogniw elektrochemicznych (takich jak ogniwo Volty).
Zidentyfikuj w kaĪdym z nich, co jest katodą (czyli elektrodą ujemną), co jest anodą (czyli
elektrodą dodatnią), w czym są umieszczone elektrody (czyli co jest elektrolitem).
Pytania na sprawdzian:
1. Opisz, na czym polegaáy dwie rewolucje przemysáowe oparte o odkrycia fizyki.
2. Podaj jednostki pomiaru energii, mocy, natĊĪenia prądu i napiĊcia. Podaj przykáadowe
wartoĞci mocy wybranych urządzeĔ korzystających z energii elektrycznej.

2.2. Narodziny fizyki wspóáczesnej

Trudno okreĞliü dokáadny moment narodzin fizyki wspóáczesnej. CzĊsto podaje siĊ
wykáad Maxa Plancka, profesora Uniwersytetu w Berlinie, na posiedzeniu niemieckiego
Towarzystwa Fizycznego w czwartek, 5 grudnia 1900 roku. Na wykáadzie tym Planck staraá
siĊ wyjaĞniü widmo9 tzw. ciaáa doskonale czarnego10. Widmo takiego „czarnego” ciaáa ma
specyficzny rozkáad – ciągáy, jak kolory w tĊczy przechodzące jeden w drugi. ĝwiatáo
sáoneczne ma wáaĞnie widmo ciągáe, przypominające Ğwiecące, rozgrzane ciaáo czarne: 45%
jego energii przypada na zakres widzialny, 50% na dáuĪsze fale, tzw. promieniowanie
podczerwone, a 5% na nadfiolet, zob. ryc. 2.5.
Wiadomo od „zawsze”, Īe im bardziej rozgrzane ciaáo, tym Ğwieci bardziej na biaáo.
Kowale od niepamiĊtnych czasów tak wáaĞnie oceniają temperaturĊ kutego Īelaza: wiĞniowy
kolor to okoáo 700ºC, jasnoczerwony to ponad 800ºC, pomaraĔczowy to okoáo 1000ºC11.
Planck staraá siĊ tym obserwacjom nadaü opis matematyczny, wychodząc z dwóch
przesáanek: nauki o cieple (termodynamiki) i równaĔ opisujących prawa elektromagnetyzmu,
czyli praw Maxwella. Tym ostatnim wypada poĞwiĊciü dwa zdania.



Widmo, czyli zaleĪnoĞü natĊĪenia Ğwiatáa od dáugoĞci fali, czyli koloru Ğwiatáa.
Ciaáo doskonale czarne to taka konstrukcja wymyĞlona, duĪego pudáa z maáym otworem. Otwór dla
obserwatora na zewnątrz wydaje siĊ caákowicie czarny.
11
Zobaczymy w rozdziale III, Īe astronomowie w analogiczny sposób oceniają temperaturĊ powierzchniowych
warstw odlegáych gwiazd.
9

10
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