
Przebieg V Obozu Naukowego SKFiz w Tatrach we lipcu 2010 i opinie uczestników

• niedziela 04.07.2010

S. Gªazek przygotowuje dom na przyj¦cie uczestników. Okoªo 18:00 przyje»d»aj¡ Kamil Sera�n
i Arkadiusz Trawi«ski. Nie jest jasne na 100% kiedy dojedzie Krzysztof Wójcik, i czy w ogóle
przyjad¡ Mateusz Iskrzy«ski lub Leszek Stawikowski.

Dyskusja o programie naukowym obozu, planie wycieczek, i sprawach innych. Spisujemy pytania
uczestników od okoªo 19:00.

S. Gªazek zadaje pytanie �Czy to prawda, »e nie da si¦ skróci¢ czasu 10000 godzin zdeterminowa-
nego procesu uczenia si¦, potrzebnego do osi¡gni¦cia wybitnych kompetencji w wybranej przez
siebie dziedzinie?�

Rozwija si¦ dyskusja na temat wymiany informacji mi¦dzy umysªami, przez caªe »ycie (patrz
Rys. 1 na ostatniej stronie), w czasie studiów, i w ramach SKFiz (patrz Rys. 2 tam»e).

W mi¦dzyczasie, kolacja o 20:00.

• poniedziaªek 05.07.2010

�niadanie 9-10

Kamil Sera�n wykªada na temat �Dioda Gunna�.

W diodzie Gunna pomimo nazwy nie ma »adnego zª¡cza p-n, jest tylko obszar do-
mieszkowany donorowo. Po przyªo»eniu wystarczaj¡co du»ego napi¦cia zaczynaj¡
si¦ tworzy¢ impulsy pr¡du o cz¦stotliwo±ciach mikrofalowych. Jest to spowodowane
tym, »e po przekroczeniu pewnej krytycznej warto±ci nat¦»enia pola elektrycznego
spada ruchliwo±¢ elektronów z pasma przewodnictwa. W miejscu gdzie elektrony
zaczynaj¡ �traci¢»uchliwo±¢ zwi¦ksza si¦ opór próbki zatem zwi¦ksza si¦ te» nat¦»e-
nie pola w tym miejscu, jednocze±nie spadaj¡c po za tym obszarem. W ten sposób
tworzy si¦ dokªadnie jeden obszar w którym elektrony maj¡ maª¡ ruchliwo±¢ tzw.
domena. Domena przesuwa si¦ wzdªu» pola z pr¦dko±cia unoszenia i gdy dotrze do
ko«ca próbki zanika. Wtedy pr¡d zaczyna rosn¡¢, ale po chwili, gdy utworzy si¦
nowa domena znowu spada a cykl si¦ zamyka. Cz¦stotliwo±¢ powstawania impulsów
jest silnie zale»na od dªugo±ci próbki. Dla dªugo±ci próbki 50µm i pr¦dko±¢i unoszenia
rz¦du 107cm/s cz¦stotliwo±¢ wyniesie 2GHz.

Nie byªo do ko«ca jasne jak taka dioda daje przepªyw pr¡du z powtarzaj¡cymi si¦ okresowo pikami
nat¦»enia. Powstaªy pytania dotycz¡ce mechanii kwantowej i masy efektywnej elektronów.

Obiad 14-15

Dyskusja z miejscowymi góralami na temat wyborów i katastrofy samolotu prezydenckiego.

17:00-23:30 Wycieczka z Kasprowego Wierchu na Giewont graniami

Kolacja od okoªo 24:00 i dalszy ci¡g dyskusji o diodzie Gunna.

• wtorek 06.07.2010

�niadanie 10:00

11:50 Arek Trawi«ski �O rozpraszaniu Fal Pªaskich�

Postawiony problem w tytule referatu okazaª si¦ trudniejszy ni» przypuszczaªem i nie
udaªo mi si¦ go w peªni poprawnie rozwi¡za¢ przed Obozem. Dlatego te» zrezygnowa-
ªem z tradycyjnej formy prezentowania wyników na rzecz wspólnego rozwi¡zywania
go w trakcie Obozu.
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Rozwa»anym zagadnieniem jest porównanie ±cisªego wyniku rozpraszania dwóch fal
pªaskich na potencjale Voθ(a − |x1 − x2|) ze wzorem na rozpraszanie w teorii pertur-
bacyjnej zaproponowanej przez Gell-Mana i Goldbergera. Fale pªaskie s¡ naturaln¡
konsekwencj¡ rozpatrywania cz¡stek o ustalonym p¦dzie.

W trakcie wspólnych oblicze« rozwi¡zany zostaª problem konstrukcji wi¡zki ukªadu
dwóch cz¡stek oraz zostaªy obliczone stany wªasne ukªadu z za postulowanym po-
tencjaªem Voθ(a− r) , gdzie r - odlegªo±¢ mi¦dzy cz¡stkami, a a- arbitralna odlegªo±¢
na któr¡ cz¡stki zaczynaj¡ odczuwa¢ wzajemn¡ odlegªo±¢.

12:00-13:00 SDG �Wprowadzenie do funkcji falowych�

(patrz pliki jpg w archiwum Obozu na stronie SKFiz)

13:00-14:00 Postawienie problemu rozpraszania cz¡stki 1 na cz¡stce 2 z potencjaªem ich wzajem-
nego oddziaªywania postaci

V (x1, x2) =

{
0 |x1 − x2| > a
V |x1 − x2| < a

= V θ(a− |x1 − x2|) .

14:00-15:30 Obiad i gadanie o niczym

15:30-20:55 Arek kontynuuje o problemie rozpraszania 2 ciaª, i rozwija si¦ dyskusja o mechanice
kwantowej i iloczynie tensorowym w komstrukcji przestrzeni stanów 2 cz¡stek

(patrz pliki jpg w archiwum Obozu na stronie SKFiz).

21:00 Kolacja

2



Dyskusja na temat zwi¡zku mi¦dzy matematyk¡ i �zyk¡

Matematyka ⊂ Mózg ludzki ⊂ �wiat Fizyczny (Wszech±wiat)

inne wersje

• ±roda 07.07.2010

10:00 ±niadanie

11:00 wyja±nia si¦, ze K. Wójcik nie przyjedzie

12:00 SDG zaczyna wprowadzenie historyczne do KTP

(patrz pliki jpg w archiwum Obozu na stronie SKFiz).

13:00 Rozpoczynamy czytanie oryginaªu pracy

P.A.M. Dirac, Quantum Electrodynamics without Dead Wood, Phys. Rev. 139, B 684 (1965).

14:00-15:30 Obiad

15:30 Dalsze czytanie pracy Dirac'a (poj¦cia: hamiltonian, obraz Schrödingera, obraz Heisen-
berga, diagramt Feynmana, stan podstawowy, diagramy ª¡czne, rozª¡czne, pró»niowe)

Doczytanie do ko«ca przykªadu Dirac'a z oscylacj¡ operatorów kreacji i anihilacji fermionów w
czasie.

20:13 Kolacja

20:30-22:00 Mecz Niemcy-Hiszpania 0:1 na mistrzostwach ±wiata w RPA

22:00-24:00 Planowanie wycieczki na pi¡tek

• czwartek 08.07.2010

09:00-10:00 �niadanie

10:00-12:20 SDG �Kwarki i gluonu → asymptotyczna swoboda�

(patrz pliki jpg w archiwum Obozu na stronie SKFiz).

12:20-14:00 Pakowanie w góry

14:00-15:00 Obiad

16:30 Wyjazd na Palenic¦ i doj±cie do jeziora

• pi¡tek 09.07.2010

przej±cie grani od �abiego Szczytu Wy»niego do Rysów i powrót do domu po póªnocy (01:00
10.07.2010)

• sobota 10.07.2010

10:00 �niadanie

11:00-12:00 Kopiowanie i przegl¡d zdj¦¢,

13:00 Zako«czenie obozu i wyjazd

3



Rysunek 1: Ludzie »yj¡ okoªo 80 lat i dziel¡ si¦ do±wiadczeniem, ale proces uczenia si¦ mªodszych
rozwojem intelektualnym od starszych rozwojem intelektualnym nie jest optymalizowany.

Rysunek 2: SKFiz mo»e pomaga¢ czªonkom w jak najszybszym wybieraniu odpowiedzi na pytanie co
po studiach i odpowiednim optymalizowaniu studiów.
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