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Zasady zaliczenia laboratorium

Cele bezpośrednie:

Napisanie 3 programów komputerowych

Badanie układów złożonych

Modele sieciowe fizyki statystycznej
Układy dynamiczne, chaos i fraktale
Automaty komórkowe

Proste elementy + proste oddziaływania →
skomplikowane zachowanie

Dynamika nieliniowa
Współczesna fizyka statystyczna – „hot
topics”!
Zastosowania interdyscyplinarne fizyki
Biofizyka, socjofizyka, ekonofizyka, itd..

Cele pośrednie:
Tematy do licencjatów
Poszerzenie horyzontów
Do czego jest zdolny fizyk – powiedz to
przyszłemu pracodawcy
Nowoczesna fizyka statystyczna – może dr?
To jest strasznie fajne!

Czego można by się spodziewać ale
czego nie będzie …
Metody rozwiązywania równań
różniczkowych, optymalizacja etc. –
Metody Numeryczne (dr Szwabiński)
Metody symulacji, generatory liczb
losowych, Dynamika Molekularna, Monte
Carlo, – Symulacja Procesów Fizycznych
(dr hab. Oleksy)
Programowanie pod Windows (dr Koza)
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Program: wykłady 1-6

Program: wykłady 7-14

 Wykład 1: Wstęp
 Wykład 2,3: Proste modele sieciowe fizyki
statystycznej:

 Wykład 7: Sieci Złożone
 Wykład 8,9: Dynamika nieliniowa i chaos
deterministyczny

Perkolacja i perkolacja kierunkowa
Błądzenie losowe, dyfuzja z reakcją chemiczną, DLA
Modele Isinga, Pottsa, XY i inne

Równanie Logistyczne
Układ Lorentza
Zbiory Julii i Mandelbrota

 Wykład 4: Fraktale deterministyczne i
stochastyczne
 Wykład 5: Prawa potęgowe – gdzie można je
znaleźć i co oznaczają?
 Wykład 6: Modele Samoorganizującej się
krytyczności.

 Wykład 10,11: Automaty komórkowe
 Wykład 12: Analiza szeregów czasowych
 Wykład 13: Socjofizyka - modele formowania się
opinii
 Wykład 14: Układy ekologiczne – opis
średniopolowy i mikroskopowy

Krótka historia

Po co? - Wahadło matematyczne

Fizyka komputerowa jako nowy kierunek w
1991.
1995 pierwszych 6 absolwentów –
Grzegorz Czarnecki (jak pracują fizyk,
matematyk i informatyk)
Początkowo nie było wykładu „fizyka
komputerowa”, ale „fizyka układów
sieciowych”

Oszukuj jeśli nie możesz
wygrać!

Jak to policzyć?
U = mgh = mg ( L − L cosθ )
T=

1 2 1 2  dθ 
mv = mL 

2
2
 dt 

Czy umiesz to rozwiązać?
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•Równania Newtona
•Równanie Lagrange’a
•Równania Hamiltona

To jest strasznie trudne!
Kto wie co to są funkcje eliptyczne?
A może sin(x)=x?
Co to są małe kąty?
Czy warto się tym w ogóle przejmować?
Jak wygląda ruch liniowego wahadła?

Lθ&& + g sin θ = 0
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Co się dzieje z okresem?

Okres zależy od kąta!

Ale nie dla prawdziwego wahadła!

Prawdziwe wahadło
Siła grawitacji (nieliniowa!):
Tłumienie (proporcjonalne do prędkości)
Wymuszanie (np. periodyczna siła
wymuszająca)

Podsumowanie komputerowa?

po co jest Fizyka

Prosty przykład – wahadło matematyczne
Zagadnienie trzech ciał
Co jeśli tych ciał jest jeszcze więcej?
Jak badać dynamikę?
Analiza danych – diagnostyka medyczna,
przewidywania pogody, strategie giełdowe
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