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Nazwiska autorów ksiaιżki Od Newtona do Mandelbrota. Wsteιp do fizyki teoretycznej saι
bardzo znane w świecie fizyków. H.E. Stanley napisaÃl na poczaιtku swojej kariery naukowej
monografieι Introduction to Phase Transitions and Critical Phenomena (Oxford Press 1971),
która byÃla bardzo popularna w latach siedemdziesiaιtych, kiedy to burzliwie rozwijaÃly sieι metody
grupy renormalizacyjnej. Spis jego publikacji liczy kilkaset pozycji, w tym wiele artykuÃlów w
Physical Review Letters i Nature. D. Stauffer z kolei napisaÃl popularnaι ksiaιżkeι o perkolac-
jach, która doczekaÃla sieι już dwóch wydań. Kiedyś bestselery zachodniej literatury naukowej
moglísmy kupić tylko jako tÃlumaczenia na jeιzyk rosyjski w ksieιgarniach wydawnictw radzieckich
— oryginaÃly byÃly zbyt drogie jak na nasze średnie pensje, wynoszaιce wówczas okoÃlo 20$. Jed-
nak po 1989 roku sytuacja sieι radykalnie zmieniÃla: ksiegarnie wydawnictw radzieckich znikneιÃly
z polskich miast wraz z rozpadem ZSRR a przekÃlady ksiaιżek na jezyk polski jest obecnie Ãlatwiej
kupić niż na rosyjski. Taka wÃlaśnie historia jest z omawianaι ksiaιżkaι, która zostaÃla dotychczas
przetÃlumaczona na jeιzyk japoński, weιgierski i polski, ale nie na rosyjski.

Recenzowana ksiaιżka skÃlada sieι z pieιciu rozdziaÃlów i dodatku. TytuÃly kolejnych rozdziaÃlów
odzwierciedlajaι klasyczne dziaÃly fizyki teoretycznej: mechanikeι, eletryczność i magnetyzm,
mechanikeι kwantowaι i fizykeι statystycznaι. Odpowiada to dokÃladnie czterem z pierwszych pieιciu
tomów Fizyki Teoretycznej L.D. Landaua i E.M. Lifszyca. Brakuje tylko odpowiednika IV tomu
poświeιconego elektrodynamice kwantowej, za to tematyka piaιtego rozdziaÃlu, zatytuÃlowanego
Fraktale w fizyce statystycznej nie jest, oczywíscie, reprezentowana w tomach Fizyki Teorety-
cznej.

Pierwszy rozdziaÃl zawiera tematy wchodzaιce w zakres peÃlnego kursu mechaniki teoretycznej,
Ãlaιcznie z równaniami Lagrange’a i Hamiltona, zasadaι prac wirtualnych d’Alemberta, równaniami
Eulera opisujaιcymi ruch bryÃly sztywnej. Ostatnie omawiane zagadnienie to hydrodynamika,
która zajmuje 8 stron, podczas gdy w Fizyce Teoretycznej poświeιcono jej caÃly, kilkusetstroni-
cowy VI tom. Na s. 41 przy wyprowadzaniu zasady zachowania energii nie podano, że równanie
na górze strony sÃluszne jest na mocy twierdzenia o funkcjach jednorodnych (o których jest mowa
w punkcie 5.8). Dodatkowo tÃlumacz opuściÃl znajdujaιcy sieι w oryginale przymiotnik “kwadra-
towy”, tzn. odpowiedni fragment powinien brzmieć: podczas gdy T jest funkcjaι kwadratowaι
uogólnionych preιdkości dqµ/dt”. WÃlaśnie ta kwadratowa zależność powoduje, że po prawej
stronie wysteιpujaιcego nasteιpnie równania jest 2T . Na s. 50 autorzy trocheι nieprawdziwie piszaι o
tym, czym jest wektor w programie komputerowym. Taka struktura danych, w której wysteιpuje
jednocześnie: “wskaźnik Dow Jones, waga czytelnika oraz wysokość budżetu uniwersytetu” to
dla informatyka rekord w Pascalu albo struktura w jeιzyku C, a nie “wektor komputerowy”.

RozdziaÃl drugi to zwieιzÃly przeglaιd elektrodynamiki wraz ze szczególnaι teoriaι wzgleιdności.
Omówiono w nim równania Maxwella, fale elektromagnetyczne, pole elektryczne i magnetyczne
w ośrodkach materialnych.

Na nasteιpnych 40 stronach zaprezentowano podstawowe elementy mechaniki kwantowej.
Jest wieιc mowa o zasadzie nieoznaczoności Heisenberga, równaniu Schrödingera, przybliżeniu
WKB. Dalej wyÃlożonono moment peιdu i atom wodoru, ukÃlad okresowy pierwiastków i zjawiska
rozpraszania. Wspomniano nawet o paradoksie znanym jako “kot Schrödingera”.

W rozdziale IV dokonano przeglaιdu fizyki statystycznej. I znowu na mniej niż 50 stronach
autorzy potrafili zmieścić bogactwo zagadnień: termodynamikeι, sumy stanów, cykl Carnota,
równowageι fazowaι, rozkÃlady Bosego i Fermiego, zasadeι ekwipartycji energii, drgania, magne-
tyzm, teorieι skalowania.
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Rozdzial V poświeιcono fraktalom. Najwyraźniej autorzy uważajaι je za tak ważne, iż każdy
fizyk powinien posiadać o nich minimalnaι wiedzeι. Jednak w przeciwieństwie do tematyki
poprzednich rozdziaÃlów, fraktale nie stanowiaι niezależnego dziaÃlu fizyki teoretycznej. Stwor-
zona przez Mandelbrota geometria fraktalna stanowi raczej pewien jeιzyk opisu, który znalazÃl
zastosowanie chyba już we wszystkich dziedzinach fizyki, a także w innych naukach: biologii, me-
dycynie, ekonomii a nawet w sztuce. Najpierw zaprezentowano klasyczny fraktal Sierpińskiego.
Co ciekawe, ani jednego sÃlowa nie powiedziano o zbiorze Mandelbrota, ani nawet nie zamieszc-
zono jego zdjeιcia, mimo że nazwisko to wysteιpuje w tytule ksiaιżki. W dalszym ciaιgu przedstaw-
ione saι fraktale losowe, w szczególności te zwiaιzane z różnymi postaciami bÃlaιdzenia losowego.
Wprowadzono pojeιcie klas uniwersalności, dÃlugości charakterystycznej, wymiaru krytycznego.
Na koniec omówiono dyfuzyjne zlepianie sieι czaιstek (ang. DLA) i różne warianty tego mod-
elu, m.in. prowadzaιce do powstania struktur przypominajaιcych pÃlatki śniegu. Na zakończenie
umieszczono dodatek o czaιstkach elementarnych.

Ksiaιżka napisana jest w charakterystycznym dla Stauffera stylu i każdy, kto go sÃluchaÃl na
konferencjach rozpozna jego specyficzne poczucie humoru i kabaretowy sposób wykÃladania. Jako
przykÃlad może posÃlużyć zabawny rysunek 2.8 na stronie 107 albo nasteιpujaιce zdanie na s.
245: Dlaczego bozony W± i Z0 saι tak masywne? Za brak odpowiedzi na to pytanie ponosi
odpowiedzialność Kongres USA.

TÃlumaczenia na jeιzyk polski dokonaÃl prof. ÃL.A. Turski i wypada podzieιkować mu za to, że
wśród wielu obowiażków znalazÃl na to czas i udosteιpniÃl ksiaιżkeι Stauffera i Stanleya mÃlodym
adeptom fizyki, bowiem wÃlaśnie dla nich jest ona gÃlównie przeznaczona. Ponieważ tÃlumacz
umieściÃl swoje przypisy prawie na każdej stronie, uważam, że recenzent też może sobie pozwolić
na przypis: Na dole s.18 proszeι umieścić zdanie: Przejaw wysteιpowania si Ãly Coriolisa każdy
może stwierdzić patrzaιc na wodeι uciekajaιcaι z wanny: na póÃlkuli poÃludniowej tworzaι sieι wiry
zgodne z ruchem wskazówek zegara, a na póÃlnocnej przeciwne. Ksiaιżkeι w polskim tÃlumaczeniu
czyta sieι bardzo dobrze, niektóre żarty brzmiaι lepiej w naszym jeιzyku niż w oryginale. Np. na s.
109 oryginalne So can you park your Cadillac in a small garage!?? zostaÃlo przetÃlumaczone jako
Czy można zaparkować Poloneza w garażu dla malucha. Nareszcie poznaÃlem Ãladnie tÃlumaczenie
terminu “radius of gyration” jako “promień skÃleιbienia”. ZnalazÃlem tylko jednaι nieścisÃlość: Mi-
anowicie na s.77 w wierszu 18 od góry powinno być: Dla bardzo dużych ∆ z doświadczenia
wiadomo, że strumień ciepÃla rośnie jak ∆1.28 (Libchaber i wspóÃlpracownicy, 1988), w przeci-
wieństwie do normalnego przewodnictwa cieplnego; teoretycznie przepowiedziano indeks 9/7, bo
wÃlasnie 9/7 ≈ 1.28.

W ksiaιżce zamieszczono 10 krótkich programów komputerowych napisanych w pseudo–
basicu. Samodzielne przepisanie ich i uruchomienie może być bardzo pomocne przy oswajaniu
sieι z różnymi zjawiskami. Dodatkowo wraz z ksiaιżkaι czytelnik otrzymuje dyskietkeι z bardziej
rozbudowanymi programami o fraktalach i perkolacjach, które majaι bardzo duże wartości dy-
daktyczne i mogaι być używane nawet przez uczniów szkóÃl średnich.

Ksiaιżka, mimo mieιkkiej oprawy, wydaje sieι być trwaÃla: po przeczytaniu przeze mnie nic sieι
nie urwaÃlo ani nie wypadÃla żadna kartka. KÃlopotliwy jest brak osobnej legendy do kolorowych
ilustracji na wklejkach — saι one omówione tylko w gÃlównym tekście.

Na pewno recenzowana ksiaιżka spotka sieι z bardzo różnymi opiniami: z jednej strony z en-
tuzjastycznym aplauzem, z drugiej zaś z druzgococaι krytykaι. Próba przedstawienia na nieco
ponad 200 stronach fizyki teoretycznej jest bardzo ryzykowna. Dlatego nie jest to ksiaιżka dla
zawodowego fizyka, lecz raczej dla studentów, którzy w noc przed egzaminem chcaι sieι nauczyć
np. elektrodynamiki. Może to przynieść sukces wtedy, gdy któreś z umieszczonych po każdym
rozdziale zadań i pytań leniwy wykÃladowca wybierze na egzamin. Poza tym wieιkszość zagad-
nień przedstawiono bardzo prosto i jasno. Jednak chyba szczególnie powinni Od Mandelbrota do
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Newtona przeczytać nauczyciele. Np. na s. 69 dowiedzaι sieι, że nieprawdaι jest, jakoby dźwieιk
byÃl tylko falaι podÃlużnaι, bo w ogólności mogaι też wysteιpować drgania poprzeczne ośrodka. Cza-
sem widać, że autorzy koniecznie chcaι o czymś dla peÃlności wykÃladu chociażby wspomnieć,
mimo groźby, że poczaιtkujaιcy fizyk może wyrobić sobie powierzchownaι wiedzeι o jakichś zagad-
nieniach. PrzykÃladem może być, nieudana wedÃlug mnie, próba przedstawienia na mniej niż 1
stronie przybliżenia WKB. Niekiedy skrótowość jest jeszcze dalej idaιca (np. fragment o “kocie
Schrödingera” albo inne tematy, wskazane w przypisach przez tÃlumacza). Tekst ksiaιżki przy-
pomina miejscami hasÃla w encyklopedii, ale z drugiej strony czy ktoś przebrnaιl przez wszystkie
10 tomów Landaua i Lifszyca ? Przeczytanie natomiast caÃlości Feynmana wykÃladów z fizyki jest
wykonalne i to one saι dla mnie w dalszym ciaιgu niedoścignionym wzorcem podreιcznika fizyki
dla teoretyków.

Marek Wolf
Instytut Fizyki Teoretycznej U.Wr.
WrocÃlaw
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