III Obóz Naukowy SKFiz w Tatrach (20-27 VII 2008)
Niedziela 20 VII 2008
Przyjazd do Bukowiny, rozpakowanie, kolacja, ulożenie planu na poniedzialek 21 VII
(9:00 śniadanie, 11:00 Mateusz - Higgs 1, 14:00-15:00 obiad, spacer,
kolacja: plan i pakowanie w góry)
Obecni: Mateusz Iskrzyński (Higgs 1), Leslaw Rachwal (Higgs 2), Arek Trawiński (geom.),
Przemyslaw Trȩdak (sprȩżynki), Krzysztof Zieleniewski (3 ciala), Stanislaw Glazek (proton)
Poniedzialek 21 VII 2008
Dojechal Lech Stawikowski
9:00 śniadanie
11:00 Pocza̧tek wykladu Mateusza ,,Mechanism Higgs’a” (Higgs 1)
Dyskusja pojȩć: masy, pola, cza̧stek, zasad rozumowania w fizyce, i zwia̧zku doświadczenia z
teoria̧, przecia̧gnȩla siȩ do popoludnia i byla kontynuowana po obiedzie.
Okolo 16 ustaliliśmy, że wtorek to jedyny dzień, kiedy oczekiwana jest dobra pogoda i
omówiliśmy plan i zasady wycieczki w góry: nie bylo jasne jak trudna bȩdzie trasa i
czy wszyscy moga̧ iść.
Zakupy, pakowanie siȩ i wyjazd o 18:50 do Kuźnic,
wjazd na Kasprowy kolo 21, wejście na Świnice kolo 23 i nocelg na szczycie.
Wtorek 22 VII 2008
Orla Perć od Świnicy do Koziego Wierchu, zejście Dolina̧ Piȩciu Stawów do Palenicy,
obiad o 20:00 i spanie.
Środa 23 VII 2008
9:00 śniadanie
10:30 siadamy do dyskusji, kontynuacja Higgs 1 (referuje Mateusz)
Dyskusja pojȩcia dzialanie, obliczenie dzialania dla jednej cza̧stki,
dla fali elektromagnetycznej, i dla oscylatora.
14:00-15:00 obiad
Po obiedzie: ogla̧danie zdjȩć z wycieczki,
wyprowadzenie równań Lagrange’a dla pola skalarnego
20:00 kolacja
Brydż i szachy
Czwartek 24 VII 2008
9:00 śniadanie, 11:30 kontynuacja Higgs 1, 14:00 obiad, kontynuacja Higgs 1
18:00 Leslaw Rachwal referuje ,,Spontaniczne Lamanie Symetrii” (Higgs 2)
Postawione pytanie, wymagaja̧ce odpowiedzi:
Jak trzeci stan polaryzacji bozonu pośredniego nabiera masy?
21:30 kolacja
Plan na pia̧tek: Przemek 1/2 g, Arek 3 g, Leszek 3 g, Krzysiek 1 g; wybór, że zacznie Krzysiek.
Pia̧tek 25 VII 2008
10:35-12:35 Krzysiek referuje ,,Punkty Lagrange’a”
Każda planeta ma L1 , L2 , L3 , L4 i L5
12:45 Arek zaczyna swój referat ,,Geometria różniczkowa w mechanice klasycznej”
14:00 obiad
15-22 wycieczka na wulkan
22:00 kolacja (w dyskusji każdy mówi, jak sam sobie uzasadnia wzór E = mc2 )
czytanie oryginalu pracy Einsteina o E = mc2 do okolo pólnocy.

Sobota 26 VII 2008
9:00 śniadanie
9:50 Dyskusja o wzorze E = mc2
11:05 Arek o
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f - odwzorowanie Liouville’a, transformacja Legendre’a la̧czy T ∗ T M z T ∗ T ∗ M .
12:45 Przemek referuje ,,Modelowanie drgań próżni”
14:00 obiad, Przemek kontynuuje od 15:55
16:20 Leszek Stawikowski referuje ,,Rozpad kwarkonium” (do 19:20)
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19:30 kolacja: porównanie hνosc (Planck) z hνγ (Einstein)
22:00-24:00 SDG referuje ,,Jak opisać proton?”, Czȩść 1
Opis wyników doświadczalnych, mówia̧cych jakie sa̧ rozmiary i
rozklad kwarków i gluonów w protonie.

Niedziela 27 VII 2008
8:00-10:00 SDG referuje ,,Jak opisać proton?”, Czȩść 2
Wyjaśnienie jak powstaje i na czym polega problem wzrostu stalej sprzȩżenia w QCD
wraz z redukcja̧ zakresu pȩdów cza̧stek wirtualnych, oraz omówienie metody (na
przykladzie prostego modelu), za pomoca̧ której można próbować ten problem obejść.
11:00-12:00 śniadanie
Zakończenie obozu

