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Zamiast wstępu 
Podział na „fizykę podstawową” i „zastosowania fizyki” jest sztuczny

O i i bli i lit j ki ć d k óOpinia publiczna i politycy mają prawo oczekiwać od naukowców  
„popularyzacji” w postaci:

1. jasnego przedstawiania tego co robimy oraz co wynika (może 
wynikać) z rezultatów badań

Spin-offs

2. wyjaśniania korzyści z badań naukowych, jakie społeczeństwo 
odnosi (i może odnieść w przyszłości) , a nawet organizowania 

Spin offs

( p y ) g
badań naukowych w taki sposób,  by maksymalizować ich korzyści 
dla społeczeństwa

J ł b k k ż jd i ki d i ń ki d i d ”„Jestem głęboko przekonany, że przyjdzie taki dzień, kiedy nam się uda…”

„Prędzej czy później zwyciężymy, bo mamy rację.”
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„Jeżeli każdy z nas przekona jeszcze jednego niezdecydowanego, to wygramy.”



Jak matematyka służy społeczeństwu?

„Matematyka jest najdoskonalszym narzędziem 
transferu technologii”.transferu technologii .

Ian Stewart : „Oswajanie nieskończoności”

Wyobraźmy sobie naszą cywilizację bez choćby

1 arytmetyki (system binarny komputery)1. arytmetyki   (system binarny  komputery) ,

2. rachunku różniczkowego i całkowego                                      g g
(niemal wszelkie obliczenia inżynierskie),

3 t ii (k t fi t k i ż i i t i ł )3. teorii grup (kryptografia, genetyka, inżynieria materiałowa),

4. topologii (badania helisy DNA).
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4.    topologii  (badania helisy DNA).



Nasz świat jest matematyczny

„The enormous usefulness of mathematics in the natural sciences is something 
bordering on the mysterious”. Eugene Wigner (1967)Eugene Wigner (1967)

Można przyjąć bardzo radykalną hipotezę:

d t t j d k ji (M T k)
„Cała rzeczywistość fizyczna to struktura matematyczna”.

„Istnienie ma to samo znaczenie w sensie matematycznym i fizycznym”.

zasada matematycznej demokracji  (Max Tegmark)

„Istnienie ma to samo znaczenie w sensie matematycznym i fizycznym .

„Każda idea matematyczna realizuje się w świecie fizycznym”.

Dwa przykłady:

1. Funkcja beta Eulera                                                                      
 teoria Regge oraz model Veneziano ( teoria strun)

Dwa przykłady:

 teoria Regge oraz model Veneziano ( teoria strun).

2.   Geometria nieeuklidesowa oraz rachunek tensorowy               
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y
 Ogólna Teoria Względności.



Jak fizyka służy społeczeństwu?

 Obszar badań współczesnej fizyki wydaje się być ogromnie odległy           
d d i ż iod codziennego życia.            

 Dotyczy to zwłaszcza badań podstawowych np w kosmologii i fizyce Dotyczy to zwłaszcza badań podstawowych np. w kosmologii i fizyce 
cząstek elementarnych.

 Szansa na to, że wyniki tych badań znajdą bezpośrednie, praktyczne 
zastosowanie wydaje się znikoma.

TEZA  nr 1: 
obejmowanie badaniami naukowymi nowych dziedzin spoza życia 
d i i l ł i l d ki icodziennego niemal zawsze przesuwało granice ludzkiego poznania,           
będąc zarazem trampoliną dla rozwoju nowych technologii,               

które z czasem stawały się powszechnie dostępne.
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Jak fizyka służy społeczeństwu?

TEZA nr 2:
Praktyczne badania w celu „zastosowań” i „wdrożeń” nie mogą przynieść y „ „ gą p y

jakościowych zmian, a jedynie rozwój  już istniejących technologii.

Przykład 1: Przykład 1: 
żadne badania nad rozwojem oświetlenia                    
za pomocą świec nie mogły doprowadzić                      
d t i ki l kt ś i j jdo powstania nauki o elektryczności oraz jej 
późniejszego zastosowania m.in. do oświetlenia.

 Przykład 2: 
żadne badania R & D nad telefonem Bellażadne badania R & D nad telefonem Bella                
nie mogły doprowadzić do wynalazku www.
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Jak fizyka służy społeczeństwu?
TEZA nr 3:

Niejednokrotnie prace nad „zastosowaniami” 
stymulowały rozwój badań podstawowych

Przykład: maszyna parowa

stymulowały rozwój badań podstawowych.

„Thermodynamics owes more to the steam engine than the steam engine owes to science".
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„Thermodynamics owes more to the steam engine than the steam engine owes to science .
George Porter,  laureat nagrody Nobla z chemii w 1967r.



Dychotomia między nauką 
d t ”  t i i” „podstawową” a „zastosowaniami” 

jest tak stara jak sama nauka…

Socrates:    Shall we set down astronomy among subjects of study?
Platon  „Państwo”

Glaucon:     I  think so, to know something about seasons, the months
and  the years is of use for military purposes, as well as
for agriculture and for navigation.o ag cu tu e a d o a gat o

Socrates:  It amuses me to see how afraid you are, lest the people
accuse you for recommending useless studies.accuse you for recommending useless studies.

TEZA nr 4:
Fizyk podstawowy może niejednokrotnie mieć poważne obawy 

przed otwartym przyznaniem się,
iż zajmuje się badaniami podstawowymi
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iż zajmuje się badaniami podstawowymi.



Jak fizyka służy społeczeństwu?

WNIOSKI Z TEZY nr 4:
1. W „podstawowym” uczonym rodzi się pokusa uzasadniania  

i h b d ń kt i h t ńswoich badań poprzez perspektywy ich zastosowań             
(„spin-offs” – urządzenia lub technologie,  rozwinięte do badań 
podstawowych, które „zastosowano”).

2. Tym samym efekty drugiego rzędu (skutki badań) miałyby 
usprawiedliwić pierwotny cel prac prowadzonych z czystej 
ciekawości intelektualnej.j

Niektórzy potrafią się oprzeć takim naciskom…

Congressional Committee:   
„What will your lab contribute to the defence of the US ?”

Bob Wilson (first Director of Fermilab): 
Nothing but it will make it worth defending”
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„Nothing, but it will make it worth defending .



Prześledźmy kilka przykładów
 Prawa indukcji Faradaya  elektromagnesy, silniki elektryczne …

 Równania Maxwella  fale elektromagnetyczne  (tele)komunikacja …g y ( ) j

 Odkrycie elektronu  powstanie mechaniki kwantowej                                               
 elektronika (1/3 GP USA) elektronika (1/3 GP USA).

 Badania nad kwantową teorią ciał stałych                                                              
 t t tranzystor.

 Propagacja neutronów w materii                                                                     
 komputer.

 Badania nad strukturą jądra atomowego Badania nad strukturą jądra atomowego                                                   
 reaktory jądrowe.

 ……………………..
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W.F. Brinkmann, D.V.Lang (Bell Laboratories) „Physics and Communication Industry”,  
Review of Modern Physcis Vol 71 No 2 (1999)



Co te przykłady mówią 
fi k i d t ” ?„fizykowi podstawowemu” ?

Wspólne cechy tych badań oraz ich zastosowań:

 W chwili dokonywania odkryć,  możliwości  ich zastosowań                                    
były praktycznie niemożliwe do przewidzeniabyły praktycznie niemożliwe do przewidzenia.

 Stosunkowo długi okres opóźnienia między każdym z tych                     
„podstawowych odkryć”,  a jego praktycznym zastosowaniem.

 Zastosowania okazały się źródłem bardzo dużych zysków                         
finansowych oraz przyniosły istotny rozwój naszej cywilizacji.y p y y y j j y j

 Odk i t li b i
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 Odkrywcy nie zostali bogaczami.



Od aktywności naukowej do „spin-offs”
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„usable” knowledge

1. Promienie X   obrazowanie medyczne   po około miesiącu od odkrycia:

Wiedza naukowa, która jest niemal natychmiast, bezpośrednio „zastosowywana”.

2. Rozszczepienie jąder atomowych                                 
 produkcja energii po trzech latach 
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(oraz zastosowanie militarne po sześciu latach).



People
Trzy grupy: studenci, młodzi badacze  

oraz „senior-staffs”.

Fizyka cząstek elementarnych: 
600 doktoratów rocznie 

40 %

( 300 związanych  z CERN).

Dlaczego ich „chcą  do przemysłu” ?g „ ą p y

 Umiejętności analitycznego myślenia oraz systematyczne podchodzenie do nowych problemów.
 Doświadczenie w projektowaniu i obsłudze złożonych projektów (systemów).

 Dobre nawyki dokumentowania oraz prezentowania wyników pracy.
 Doświadczenie w pracy w międzynarodowych zespołach, zajmujących się m.in. 

najnowocześniejszymi technologiami.

 Wiedza z dziedzin nauk podstawowych, nowych technologii, oprogramowania …
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 Wiedza z fizyki cząstek nie ma tu żadnego bezpośredniego znaczenia…..



People  Linux

Linus Torvalds – linux 1991r.

T t ł i t ki jTytuł pracy magisterskiej:

Linux – a portable operating system”„Linux a portable operating system .
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Methods  www, GRID, cloud computing

1. Systemy akwizycji danych fizyki cząstek  ich wydajność rośnie o czynnik 
ponad 10 na dekadę przy jednoczesnej obniżce kosztów.

2. Rachunki chromodynamiki kwantowej na sieciach.                                                      y j
 rozwój obliczeń równoległych

3. Zaawansowanie oprogramowanie do symulacji fizycznych „Monte Carlo”:

 Zastosowania w terapii medycznej np. nowotworów (propagacja cząstek przez tkanki),

 Pomoc w rozwiązaniu problemów utylizacji odpadów promieniotwórczych                              
(źródła spallacyjne),

 Symulacje rynków finansowych (ekonometria),

Jak fizyka podstawowa służy społeczeństwu? 16T. Lesiak

 Systemy przemysłowej kontroli jakości.



Methods -www
X. 1990r.  - program „WorldWideWeb” został udostępniony w sieci CERN

1991 – udostępnienie www w internecie.

Pierwsza strona www: 
http:/info.cern.ch       

jest nadal dostępna    
(w nowej szacie)(w nowej szacie).

Książka 

T.Barnes-Lee

Weaving the web”
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„Weaving the web .



Methods - GRID
„Grid to usługa polegająca na dzieleniu zasobów obliczeniowych i gromadzenia danych 
poprzez Internet. Jednak Grid to nie tylko prosta komunikacja między komputerami, ale 
celem jest połączenie komputerów rozmieszczonych w sieci w jeden system obliczeniowy.”

(Internet Cafe)
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Sources: IDC, 2000 and Bear Stearns- Internet 3.0 - 5/01 Analysis by SAI



Methods - GRID
Fi k ( t k l t h) t i t fi kFi k ( t k l t h) t i t fi k• Fizyka (cząstek elementarnych), astronomia, astrofizyka,.

• Chemia (obliczeniowa).

• Fizyka (cząstek elementarnych), astronomia, astrofizyka,.

• Chemia (obliczeniowa).

• Biologia,  bioinformatyka.• Biologia,  bioinformatyka.

• Meteorologia, klimatologia.• Meteorologia, klimatologia.

• Medycyna.

• Nauki o Ziemi.

• Medycyna.

• Nauki o Ziemi.Nauki o Ziemi.

• Zaawansowane przetwarzanie tekstu.

Nauki o Ziemi.

• Zaawansowane przetwarzanie tekstu.

• Przetwarzanie i zarządzanie wiedzą, e-learning.• Przetwarzanie i zarządzanie wiedzą, e-learning.
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• Symulacje rynków finansowych.• Symulacje rynków finansowych.



Technologie - Akceleratory
• Medycyna – terapia nowotworów.

• Sterylizacja (żywność, artykuły medyczne, odpady).

• Spalanie odpadów promieniotwórczych.

• Źródła promieniowania synchrotronowego 
(biologia chemia fizyka ciała stałego inżynieria materiałowa )(biologia, chemia, fizyka ciała stałego, inżynieria materiałowa…).

Z t i ź ód ł t ó• Zastosowania źródeł neutronów 
(biologia, chemia, fizyka ciała stałego, inżynieria materiałowa…).
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• …



Technologie - Akceleratory

• Obecnie na świecie działa ponad 10 000 akceleratorów.

• Jedynie ok. 100 spośród  nich służy swemu oryginalnemu celowi 
„czystej nauce”.

• Wszystkie pozostałe należą do zastosowań.

1932 E t L

Przykład: pierwsze „zastosowanie” cyklotronu

1932 r. – Ernest Lawrence  
buduje pierwszy 
cyklotron w Berkeley.

1938 r. – matka Lawrence’a
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pierwszą pacjentką wyleczoną przy pomocy wiązki neutronów.



Technologie - Detektory

• Detektory gazowe - wielodrutowe komory proporcjonalne (MWPC)
(obrazowanie medyczne,  testowanie zawartości kontenerów                         
i ciężarówek).

• Detektory krzemowe.

• PET (Positron Emission Tomography).

• Detektory wykorzystujące własności scyntylacyjne niektórych 
k t łó k t ł BGO (d t kt L3) b i dkryształów   np. kryształy BGO (detektor L3)  obrazowanie medyczne.

• …

Jak fizyka podstawowa służy społeczeństwu? 22T. Lesiak



Detektory gazowe
Georges Charpak:Georges Charpak: 

1967r. - wielodrutowa  komora proporcjonalna
(MWPC – Multi-Wired Proportional Chamber. 

1992r. – nagroda Nobla.

• MWPC pozwala na  precyzyjny pomiar torów cząstek naładowanych 
( promieniowania jonizującego” )
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(„promieniowania jonizującego  ).
• Detektor tani, niezawodny, o odczycie elektronicznym z wysoką wydajnością.



Detektory gazowe w medycynie
W obrazowaniu za pomocą 

promieniowania X,  odczyt za pomocą 
MWPC umożliwia uzyskanie obrazu 
przy znacznie zmniejszonej dawce 

promieniowania.

Di it l R di h SDigital Radiography Scanner

Wąska wiązka prom. X przechodzi 
i ł j tprzez ciało pacjenta.

Promieniowanie X po przejściu przez 
ciało jest rejestrowane w MWPCciało jest rejestrowane w MWPC.

Zarówno generator prom. X jak                   
i detektor MWPC mogą poruszać się Oi detektor  MWPC mogą  poruszać się  

w pionie, umożliwiając skan całego 
ciała.

Obraz małego nietoperza 
(szerokość 32 mm ,

rozmiar jednej celi 50 µm)
uzyskany za pomocą 
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y y p ą
detektora GEM
(F Sauli, CERN).



Detektory krzemowe

Powstanie i rozwój jako 
detektory wierzchołkadetektory wierzchołka            

w eksperymentach 
fizyki  cząstek 

elementarnych.elementarnych.

Liczne zalety                   
dla obrazowania,              

także w medycynie:także w medycynie:

• Jednoczesny pomiar pozycji i energii cząstek.
• Bardzo wysoka przestrzenna zdolność rozdzielcza (kilka mikronów).
• Szeroki zakres pomiaru energii.
• Twardość radiacyjna.
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yj



Detektory krzemowe
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CCD
William Boyle, George Smith - 1969 r.                                                       
Bell Telephone Laboratories – pierwszy egzemplarz CCD.

Nagroda Nobla 2009r.

Pierwsze zastosowania: 
 Astronomia.
 Fizyka cząstek elementarnych: eksperymenty NA32 i SLD Fizyka cząstek elementarnych: eksperymenty NA32 i SLD. 

Współczesność: 
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Od Diraca do PET
P.A.M. Dirac – idea antycząstek – 1929r. 
 Postulat istnienia pozytonu (idea) antymaterii,
 Positron Emission Tomography (PET).

Pierwszy , prototypowy skaner PET zbudowany       
we współpracy CERN- szpital genewski – 1975r.p p y p g

Pierwszy , prototypowy skaner 
PET, używający kryształów 

scyntylacyjnych orazscyntylacyjnych oraz 
światłoczułych komór 

drutowych, zbudowany w Inter 
University Institute for High 
Energy Physics, Bruksela:
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Zasada PET
PET używa do obrazowanie pozytonów z rozpadu beta, 
zachodzącego dla niektórych jąder neutrono nadmiarowych .

Pozytron anihiluje z elektronem ośrodka i powstają dwa kwantyPozytron anihiluje z elektronem ośrodka i powstają dwa kwanty 
gamma – ich pomiar (koincydencja) pozwala na precyzyjną 
lokalizację emitera (także w funkcji czasu).

Emitery: Węgiel 11 Azot 13 Tlen 15 Fluor 18Emitery: Węgiel-11, Azot-13, Tlen-15, Fluor-18 
- stosunkowo łatwo wchodzą w skład tkanek biologicznych.

- typowy czas połowicznego rozpadu rzędu 10min  izotopy muszą być produkowane na miejscu (akceleratory)..

KryształyKryształy
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Detektory wykorzystujące własności 
scyntylacyjne niektórych kryształówscyntylacyjne niektórych kryształów

CRYSTAL BALL 
- pierwszy detektor krystaliczny  - NaI (Tl).

L3 
- pierwszy detektor wykorzystujący kryształy BGO. 
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L3   CMS



Technologie - Nadprzewodnictwo
• Wytwarzanie i przesyłanie energii elektrycznej.

• Magnesy nadprzewodzące:Magnesy nadprzewodzące:

• Obrazowanie NMR i MRI.

• Nowoczesne procesory wykorzystujące 
nadprzewodzące złącza Josephsona.

• Magnetometry SQUID.

• Lewitujące pociągi MAGLEV.

• E-bomby.y

• …..
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Technologie - nadprzewodnictwo

 Zderzacz TEVATRON a rozwój technologii kabli nadprzewodzących

Jego budowa wymagała produkcji 62 000 kg kabli nadprzewodzącychJego budowa wymagała produkcji 62 000 kg kabli nadprzewodzących  
(niobowo-tytanowych)

ÓÓwczesna światowa produkcja kabli SC, na progu budowy TAVATRONu, 
wynosiła 200 kg
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Przekaz technologii „through procurement”

Firma przemysłowa otrzymuje zamówienie na nowy, zaawansowany technologicznie 
produkt od nowoczesnego laboratorium naukowego (np. CERN).

Realizacja projektu  - dostawa produktu  (przychód).
Firma zdobywa doświadczenie w nowej technologii (możliwość przyszłych zysków).Firma  zdobywa doświadczenie w nowej technologii  (możliwość przyszłych zysków).

The „economic utility” of the procurement process
i d t t i=  increased turnover + cost savings.

Economic utility = 3± 0.3
(Normalizacja do wartości kontraktu danej firmy).

Każde Euro, zapłacone przez CERN firmie zajmującej się nowoczesnymi 
technologiami , generuje  3 Euro dla gospodarki.
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Nawet przy normalizacji bo budżetu CERN:  Economic utility = 1.2.



GPS  jako spin-off ogólnej teorii względności
Dla uzyskania precyzji pomiaru położenia na Ziemi 
na poziomie 10 m potrzebna jest  dokładność 
pomiaru czasu rzędu 30 ns.

Obserwator na Ziemi widzi zegary na satelitach jako 
obiekty poruszające się   w układzie odniesienia 
związanym z Ziemią, zegary na satelitach   
spóźniają się  (7 μs na dobę, STW).

Krzywizna czasoprzestrzeni wynikająca z masy 
Ziemi jest mniejsza na orbicie, w porównaniu do 
powierzchni Ziemi.p

Zegar znajdujący się bliżej dużej masy „tyka” wolniej  zegary 
na orbicie będą się spieszyć, z punktu widzenia ziemskiego 
obserwatora (45 μs na dobę OTW)obserwatora (45 μs na dobę, OTW).

 Poprawka 38 μs = 38 000 ns wobec precyzji  30 ns.
 Brak jej uwzględnienia = dokładność pomiaru 10 km po upływie doby.
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160 firm produkujących odbiorniki GPS - Rynek wart kilka miliardów dolarów.
j j g ę p p p y y



Nawet czarna dziura może być spin-off
Energia ruchu obrotowego jest magazynowana w otaczającym BH wirze przestrzeni, 

(tzw. ergosferze) znajdującym się na zewnątrz horyzontu  można ją odzyskać.

Energia gra itac jna nie jest od ski alna (inac ej malałb hor ont c arnej d i r )Energia grawitacyjna nie jest odzyskiwalna (inaczej malałby horyzont czarnej dziury) 

Odzyskiwanie energii rotacyjnej  (Penrose): 

• Odległy obserwator wysyła pocisk w ergosferę.  

• Tam pocisk rozszczepia się on na dwa fragmenty.

• Pierwszy z nich wpada w czarną dziurę  
poruszając się po wstecznej orbicie 
(a więc obniżając kręt czarnej dziury).(a więc obniżając kręt czarnej dziury).                     

• Drugi opuszcza BH z energią większą niż 
pierwotna.

Można maksymalnie odzyskać  energię równą 
29% masy czarnej dziury (fuzja termojądrowa 
daje wydajność 0.6% tj. 48 razy gorzej).
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daje ydaj ość 0 6% tj 8 a y go ej)



Nawet czarna dziura może być „spin-off”

Misner, Thorne, Wheeler: ‘Gravitation’

Mi t t k t k j kół• Miasto = sztywna konstrukcja wokół 
czarnej dziury   (na tyle daleko by uniknąć 
efektów pływowych od grawitacji).

• Kontenery ze śmieciami wysyłane po spirali 
do ergosfery czarnej dziury i tam opróżniane.   

• Śmieci wpadają po wstecznej orbicie 
do czarnej dziury.

• Puste kontenery wracają. Ich energia 
zostaje zwiększona o mc2 śmieci oraz 
ułamek energii rotacyjnej BHułamek energii rotacyjnej BH. 

Kontenery deponują swą energię kinetyczną  w ogromnym rotorze, 
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y p ją ą g ę y ą g y
połączonym z generatorem elektryczności  marzenie ekologów.



Tycho Brahe
1546-1601

i jego CERN XVI wieku
Brahe najlepszym ówczesnym konstruktorem j p y y

instrumentów astronomicznych .

Brahe pierwszym przykładem zastosowania ogromnychBrahe pierwszym przykładem zastosowania ogromnych 
urządzeń badawczych do dokonywania odkryć.

1572 ODKRYCIE

precyzyjne obserwacje supernowej Brahego
(36 lat przed odkryciem teleskopu) przy zastosowaniu 

1572 r.  - ODKRYCIE:

( p y p ) p y
unikalnego, dwumetrowego kwadrantu z brązu. 

WAŻNE KONSEKWENCJE ODKRYCIA

1. dzieło „De Nova Stella” ,
2. sława najlepszego astronoma Europy.

WAŻNE KONSEKWENCJE  ODKRYCIA:
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2. sława najlepszego astronoma Europy.



Tycho Brahe i jego CERN XVI wieku
3.  Król Danii Fryderyk II 

- daje Brahemu na własność wyspę Hveen oraz przychody jej mieszkańców,
poleca zbudować na Hveen Uraniborg; obserwatorium z największymi- poleca zbudować na Hveen Uraniborg; obserwatorium z największymi    
i najbardziej złożonymi instrumentami, laboratorium  (al)chemiczne,  
bibliotekę, drukarnię, papiernię, więzienie oraz osobistą siedzibę Brahe.

koszt budowy: 30% budżetu Danii
 wiele wpływowych osób uważało iż król oszalał.
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Morał: wspieranie nauk podstawowych bywa uważane za oznakę szaleństwa…



Uraniborg: CERN XVI wieku
Uraniborg – pierwsze na świecie „państwowe 
laboratorium” poświęcone „wielkiej, podstawowej nauce”.

Badania Brahego w Uraniborgu:
- nie zrewolucjonizowały astronomii jednym wielkim 

odkryciem,odkryciem,
- zrealizowano wieloletni  program obserwacyjny                  

i  zgromadzono ogromny zbiór precyzyjnych pomiarów, 

1588r.  - po  śmierci króla-mecenasa Fryderyka II, Tycho de Brahe zachowuje się
arogancko, stawiając się na równi z jego następcą .
 Opuszcza Uraniborg i udaje się na dobrowolne wygnanie (Praga) Opuszcza Uraniborg i udaje się na dobrowolne wygnanie (Praga).

Tycho de Brahe: 
„Astronom musi być kosmopolitą, ponieważ nie może ufać,                  y p ą p

że głupi władcy będą dostatecznie cenili jego usługi”.

Morał1: uczony powinien być maksymalnie mobilny.
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Morał2: do polityków i władców uczeni powinni podchodzić z atencją i pokorą.



Model geo-heliocentryczny Brahego
Brahe:

- Ziemia nie może się poruszać jako „przygniatające, leniwe ciało, niezdolne do ruchu”,
- jednocześnie dostrzegał prostotę modelu Kopernika oraz fałszywość opisu Ptolemeuszajednocześnie dostrzegał  prostotę modelu Kopernika oraz fałszywość opisu Ptolemeusza.

 Model hybryda: Ziemia w spoczynku, Słońce i Księżyc krążą wokół  Ziemi, 
a pozostałe planety okrążają Słońcea pozostałe planety okrążają Słońce.

Spadek Brahego: 
niezwykle kompletny i dokładny zbiór obserwacjiniezwykle kompletny i dokładny zbiór obserwacji.

 Franz Tengnadel – zostaje zięciem 
B h b l t lk k ć ikiBrahego,  byle tylko pozyskać wyniki 
obserwacji.

 Kepler kradnie Tengnadelowi
dzienniki obserwacyjne  Brahego
i wykorzystuje je do  obliczeń  orbity 
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Marsa  prawa Keplera.
Powstaje „Astronomia nova” Keplera



Jak fizyka podstawowa służy społeczeństwu?

„Physics is like sex: sure, it may give some practical 
results, but that's not why we do it.”

Richard Feynman

Naukę  (i seks) można uprawiać na dwa sposoby:

1) Dla prokreacji” użytkowo dla zastosowań” jako obowiązek względem1) Dla „prokreacji  – użytkowo, „dla zastosowań , jako obowiązek względem 
społeczeństwa oraz  używanie dostępnej wiedzy i narzędzi.

2) Dla „twórczości” – kreatywnie,  budując nowe jakościowo teorie                    
(związki międzyludzkie).

Można także zrezygnować z nauki (i nie tylko z niej).
U takich uczonych rośnie wtedy ryzyko zachowań odbiegających od normy.

Jak fizyka podstawowa służy społeczeństwu? 41T. Lesiak


