
Przebieg IV Obozu Naukowego SKFiz w Tatrach we wrze±niu 2009 i opinie uczestników

• wtorek 15.09.2009

Stanisªaw Gªazek przygotowuje dom na przyj¦cie uczestników.

• ±roda 16.09.2009

Przyje»d»aj¡ Mikoªaj Misiak i Arkadiusz Trawi«ski. Duskusje o naukowym programie obozu,
planach wycieczek w góry i sprawach innych.

• czwartek 17.09.2009

MM i AT wychodz¡ koªo 7 rano na Orl¡ Per¢ od Wierchu Poroniec do Ku¹nic przez Krzy»ne i
Skrajny Granat i wracaj¡ koªo 19:30. Po poªudniu przyje»d»a Krzysztof Wójcik a okoªo 22:00
Mateusz Iskrzy«ski.

• pi¡tek 18.09.2009

09:30-14:00 Mikoªaj Misiak �Cz¡stki i pola�

Pytanie: Czy podstawowymi obiektami ±wiata �zycznego s¡ cz¡stki czy pola?

Wykªad rozpocz¡ª si¦ od lektury opisanego przez Wernera Heisenberga historycznego sporu
mi¦dzy Erwinem Schrödingerem a Nielsem Bohrem o podstawowy budulec ±wiata �zycznego
w mechanice kwantowej. Spojrzenie na t¦ dyskusje z punktu widzenia wspóªczesnej kwantowej
teorii pola doprowadza do wniosku, »e »adna ze stron nie miaªa racji. Pole elektronowe nie
jest ani polem klasycznym ani amplitud¡ prawdopodobie«stwa znalezienia cz¡stki w punkcie
lecz polem operatorowym. Wszystkie procesy �zyczne da si¦ opisa¢ bez wprowadzania poj¦cia
zlokalizowanej cz¡stki. Z drugiej strony nale»y pami¦ta¢, »e perturbacyjne amplitudy przej±¢ w
wielu kwantowych teoriach pola s¡ odtwarzane w teorii strun w ramach pierwszej kwantyzacji i
caªek po trajektoriach. Tak wi¦c pytanie �cz¡stki czy pola� pozostaje otwarte. Pogl¡d fundamen-
talistyczny (�ani cz¡stki ani pola tylko wektory w przestrzeni Hilberta�) wydaje si¦ kªopotliwie
ogranicza¢ nasze zdolno±ci poznania. Dyskusja dotyczyªa funkcji Greena, poj¦cia punktu mate-
rialnego, cz¡stek o sko«czonych rozmiarach, kwantyzacji pól i teorii strun.

14:00-15:00 Obiad

15:19-20:00 Wycieczka na Trzy Korony

20:00-21:00 Kolacja

21:00-23:00 Stanisªaw Gªazek �Renormalizacja (zaªo»enia)�

Konstrukcja teorii �zycznej, opisana w analogii do ekstrapolacji macierzy 2x2 do macierzy wiel-
kich rozmiarów na podstawie �zasady ±redniej geometrycznej�, prowadzi do hamiltonianu, którego
problem wªasny jest analizowany w nast¦pnych cz¦±ciach wykªadu.

23:00-24:30 Plany wyj±cia w góry i szykowanie sprz¦tu

• sobota 19.09.2009

09:00-10:00 �niadanie

10:00-13:00 Stanisªaw Gªazek �Renormalizacja (cel, metoda, i wynik)�

Próby rozwi¡zania równania wªasnego dla skonstruowanej macierzy hamiltonianu, najpierw w
rachunku zaburze«, a potem ±ci±le, prowadz¡ do wniosku, »e macierz ta w granicy niesko«czonej
liczby wymiarów (skal energii) nie ma sko«czonych warto±ci wªasnych. Wprowadzenie staªej
sprz¦»enia jako funkcji rozmiaru macierzy prowadzi do uniezale»nienia jednej warto±ci wªasnej
od wielko±ci obci¦cia. Inne warto±ci wªasne automatycznie przestaj¡ zale»e¢ od obci¦cia w granicy
niesko«czonego obci¦cia w teoriach, które z de�nicji nazywamy renormalizowalnymi. W systema-
tycznej procedurze renormalizacji, sprowadzaj¡cej si¦ do matematycznej eliminacji skªadowych
wysoko-energetycznych z ukªadu równa« na wektor wªasny macierzy hamiltonianu, otrzymuje
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si¦ wniosek, »e uzmiennienie staªej sprz¦»enia faktycznie jest rozwi¡zaniem problemu rozbie»nej
zale»no±ci od obci¦cia w skonstruowanej macierzy. Dyskusja rozwin¦ªa si¦ w kierunku zasad
konstrukcji teorii efektywnych i nowych metod rachunkowych, których szczegóªy nie wymagaªy
natychmiastowej prezentacji.

13:00-14:00 pakowanie

14:00-15:00 Obiad

16:00 Wyjazd do Ku¹nic, wjazd na Kasprowy o 17:30, i doj±cie przez �winic¦ na nocleg w Dolinie
Pi¦ciu Stawów.

• niedziela 20.09.2009

05:30 Pobudka, ±niadanie, przej±cie przez Szpiglasow¡ Przeª¦cz pod Mnicha i wej±cie na Mi¦-
guszowiecki Szczyt Wielki grani¡ od Hi«czowej Przeª¦czy. Szczyt o 17:00. Dªugotrwaªe zej±cie
�Drog¡ po Gªazach� do Hi«czowej Przeª¦czy i przez Galerie Cubry«skie i Mnichowe Plecy.

• poniedziaªek 21.09.2009

Od 9:00 Jajecznica w schronisku nad Morskim Okiem, marsz do Palenicy, powrót do domu, i
odpoczynek.

15:50-17:00 Arkadiusz Trawi«ski "Precesja Thomasa"

Przedstawiªem podstawowe przyczyny powstawania efektu Thomasa. Zauwa»yli±my, »e k¡t
nachylenia prostej, kr¡»¡cej po okr¦gu �równolegle do siebie samej�, zmienia si¦ wzgl¦dem iner-
cjalnego ukªadu odniesienia. Dokªadnie zostaª przeanalizowany przykªad pr¦ta, kr¡»¡cego �równo-
legle do siebie samego� po okr¦gu ze staª¡ pr¦dko±ci¡ k¡tow¡. Otrzymany wynik zastosowali±my
do opisu ruchu spinu elektronu w atomie, co staªo si¦ pocz¡tkiem dyskusji na temat poprawki do
energii dla elektronu w atomie wodoru.

17:00-18:00 Obiad

18:15-19:33 Arkadiusz Trawi«ski �Precesja Thomasa� cd.

20:00-22:00 ��wiat Wód Termalnych� w Bukowinie Tatrza«skiej

(mycie, pªywanie, biczowanie, masa», k¡piel, zje»d»alnie, sauna).

22:00-23:30 Coctailbar w Zakopanem i dyskusja o zwi¡zkach teorii cz¡stek z kosmologi¡

23:30-24:00 Kopiowanie zdj¦¢ i �lmów

• wtorek 22.09.2009

00:00-03:00 Przegl¡d zdj¦¢ i �lmów.

10:00-11:00 �niadanie

11:00-12:50 Mateusz Iskrzy«ski �Operatory ograniczone na przestrzeniach Hilberta�

Przegl¡d de�nicji i twierdze« zwi¡zanych z operatorami dziaªaj¡cymi na przestrzeni Hilberta,
wa»ne fakty dla operatorów ograniczonych i szukanie ich odpowiedników dla operatorów nieograni-
czonych: widmo operatora, twierdzenie spektralne dla operatorów samosprz¦»onych, przykªad
de�nicji funkcji holomor�cznej od operatora ograniczonego, problemy z dziedzinami operatorów
nieograniczonych, operator sprz¦»ony, istnienie rozszerzenia samosprz¦»onego operatora nieograni-
czonego. Kontynuacja dyskusji o (braku) konieczno±ci stosowania hipotezy kontinuum w �zyce, w
zwi¡zku z pytaniem czy nasze przestrzenie Hilberta s¡ aby sko«czenie wymiarowymi przestrzenia-
mi rozpinanymi przez stany detektorów.

12:50-14:00 Krzysztof Wójcik �Statystyki zlicze« fotonów�

Wprowadzenie poj¦cia �statystyka zlicze« fotonów�. Podanie propozycji aksjomatów dotycz¡-
cych ¹ródªa ±wiatªa oraz propaguj¡cej si¦ wi¡zki, wyprowadzenie z nich poissonowskiej postaci
statystyki. Pokazanie danych do±wiadczalnych (uzyskanych przez prelegenta w czasie zaj¦¢ na II
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Pracowni) potwierdzaj¡cych poissonowski rozkªad ilo±ci zliczanych fotonów w przypadku ±wiatªa
laserowego oraz ukazuj¡cych wyra¹nie niepoissonowski rozkªad dla ±wiatªa laserowego skupio-
nego na obracaj¡cej si¦ matówce i rozproszonego przez ni¡ (tzw. ±wiatªa pseudotermicznego).
De�nicja ±wiatªa pseudotermicznego na podstawie ukªadu do±wiadczalnego. Dyskusja zwi¡zku
±wiatªa pseudotermicznego ze ±wiatªem termicznym, w tym roli czasu koherencji, który w przy-
padku ±wiatªa termicznego jest zbyt krótki, by mierzy¢ statystyk¦ do±wiadczalnie. Wypisanie
wzoru dopasowanego do pomiarów rozkªadu ujemnego dwumianowego i propozycja zmiany aks-
jomatów (dopuszczenie �uktuacji nat¦»enia). Dowód, »e �uktuacje nat¦»enia ±wiatªa, których
wielko±¢ podlega rozkªadowi gamma, odtwarzaj¡ obserwowane w do±wiadczeniu statystyki. Py-
tanie, dlaczego �uktuacje miaªyby podlega¢ takiemu rozkªadowi, nie znalazªo w±ród uczestników
obozu (ª¡cznie z prelegentem) odpowiedzi.

14:00-15:00 Obiad

15:00-16:00 Zako«czenie obozu, sprz¡tanie, pakowanie, wyjazd.
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