
Przedmowa

W ostatnich dziesie˛cioleciach nastap̨iły bardzo szybkie zmiany w technice pomiaro´w
naukowych związane z zastosowaniem komputero´w. Komputer umoz˙liwia automatyczne
wykonywanie pomiaro´w, regulacjęczęstości ich powtarzania, natychmiastowa˛prezentacje˛
graficznąwyników oraz bardzo szybkie ich przetwarzanie, czyli wykonanie obliczen´.
Uwalnia więc eksperymentatora od bardzo czasochłonnych czynnos´ci związanych
z zapisywaniem i przedstawianiem wyniko´w w sposób graficzny, okres´laniem parametro´w
krzywych, a nawet analiza˛ niepewnos´ci, przez co moz˙na znacznie wie˛cej czasu
przeznaczyc´ na badanie wpływu ro´żnych czynników na przebieg zjawiska, czyli na
prawdziwe eksperymentowanie. Zastosowanie komputera pozwala rozszerzyc´ tematykę
doświadczen´ w laboratorium (np. umoz˙liwia wykonanie pomiaru pre˛dkości światła
o p. 28.4). Dodajmy, z˙e większość stanowisk pomiarowych nie stawia wysokich
wymagan´ sprzętowych. Niezbe˛dne wyposaz˙enie dodatkowe, jak interfejsy, czujniki
pomiarowe i oprogramowanie, jest tanie w poro´wnaniu z przyrządami tradycyjnymi.

W Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza juz˙ w latach osiemdziesiat̨ych ubiegłego
wieku powstało pierwsze stanowisko pomiarowe wspomagane komputerem [1]. Dzie˛ki
pomocy projektu TEMPUS w latach 1990–93, przy wspo´łpracy z uniwersytetami
w Amsterdamie [2] i w Kilonii [3] zwiększono liczbe˛ takich stanowisk do 16,
a w naste˛pnych latach do 32, obejmujac̨ tematycznie wszystkie działy fizyki. Powstało
zupełnie nowe Fizyczne Laboratorium Mikrokomputerowe [4–7], rozwijane ro´wnolegle
z pracowniątradycyjną. Nowe wydanie podre˛cznika stanowi pro´bę jednolitego opisu
doświadczen´ tradycyjnych i wspomaganych komputerem.

Podręcznik rozpoczyna sie˛ rozdziałem zawierajac̨ym informacje o układzie i tres´ci
oraz zalecenia dotyczac̨e sposobu pracy w laboratorium przydatne szczego´lnie dla tych,
którzy wykonująpomiary fizyczne po raz pierwszy.

Część druga, czyli rozdziały drugi i trzeci zawieraja˛ omówienie podstawowego
sprzętu i przyrządów pomiarowych stosowanych w wielu dos´wiadczeniach. Dalsze
części obejmująrozdziały od 4 do 29 i zawieraja˛ omówienie poszczego´lnych doświadczen´.
W „Zagadnieniach” podano odnos´niki do podręczników, niekiedy również do literatury
źródłowej lub monografii (w nawiasach kwadratowych). Pracownia powinna uczyc´
samodzielnos´ci i z tego powodu w podre˛czniku nie zamieszczono instrukcji szczego´ło-
wych (które upodobniłyby go do ksiaż̨ki kucharskiej), lecz wskazano na moz˙liwości
wykonywania różnych wersji pomiaro´w oznaczonych symbolami A, B, … Czytelnik
musi wybraćjednąz nich, bo na wszystkie nie wystarczy czasu. Gwiazdkami oznaczono
doświadczenia i wersje pomiaro´w wykonywanych za pomoca˛ zestawu komputerowego.



Końcowączęść podręcznika stanowia˛ tablice, w których czytelnik powinien w zasadzie
znaleźć wzory i wartości stałych niezbe˛dne w pracy w laboratorium.

Podręcznik nie zawiera omo´wienia metod analizy niepewnos´ci pomiarowych.
Podkres´lić należy, że kompletny wynik pomiaru powinien zawierac´ zarówno wartos´ć
wielkości mierzonej, jak i niepewnos´ci standardowej. W celu wykonania prawidłowych
obliczeń obydwu tych wielkos´ci należy: znać międzynarodowe normy dotyczac̨e
niepewnos´ci w pomiarach, opanowac´ umiejętność obliczania niepewnos´ci standardowych
pomiarów bezpos´rednich i pos´rednich, znac´ analizę regresji liniowej oraz pewne
elementy wnioskowania statystycznego. Zagadnienia te cze˛sto sąprzedmiotem zaje˛ć
wprowadzających do pracowni. Czytelnik znajdzie je w cytowanych niz˙ej pozycjach
[9, 10] oraz w literaturze statystycznej (w wykazie literatury na stronie 3 sa˛ to pozycje
oznaczone litera˛ M).

Serdecznie dzie˛kuję wszystkim wspo´łpracownikom, tym z dawnych lat i tym z lat
ostatnich, kto´rych liczba w ciągu 45 lat mojej pracy w pracowniach studenckich
przekracza moz˙liwości wymienienia, za co serdecznie przepraszam. To dzie˛ki ich
pomocy w pracowni UAM stanowiac̨ej bazędoświadczalnądla podręcznika powstawały
ciągle nowe dos´wiadczenia i zmieniały sie˛ sposoby pracy ze studentami. Dzie˛kuję za
życzliwość i poparcie kolejnym władzom Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz
zmarłym jużmoim mistrzom: Profesorom Stanisławowi Lorii, Szczepanowi Szczeniow-
skiemu i Arkadiuszowi Piekarze, kto´rzy od początku pozostawiali mi pełna˛ swobodę
działania. Dzie˛kuję także Wydawnictwu Naukowemu PWN za 30-letnia˛ współpracę.
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