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Prezentowany tu temat jest bardzo prosty: chodzi o coś, co każ
dy nauczyciel może sam zorganizować, a zrealizować również z ucznia
mi bardzo słabymi.

Więc dlaczego akurat ten temat w czasie dni poświęconych pani 
Annie Zofii Krygowskiej?

Wybór wiąże się z pewnymi ideami pani Krygowskiej, które zafas
cynowały mnie kilka lat temu i w dużym stopniu przyczyniły się do 
określenia kierunku mojej pracy.

W roku 1976 na corocznym spotkaniu CIEAEM pani Krygowska między 
innymi powiedziała: „Kształcenie matematyczne - to nic innego Jak 
rozwijanie aktywności matematycznej ucznia... Trudniejsze i ważniej
sze jest znajdowanie metod sprzyjających matematycznemu uaktywnieniu 
przeważającej liczby uczniów średnich lub słabszych, uczących się w 
przeciętnych warunkach..."

Te właśnie idee skłoniły mnie również do pozostania na stano
wisku nauczycielki matematyki i fizyki w małym liceum na przedmieś
ciach Rzymu, gdzie przemieszani są uczniowie bardzo zdolni z prze
ważającą liczbą uczniów średnich oraz dostrzegalnym procentem uczniów 
słabych. Ogólnie rzecz biorąc, nie ma we Włoszech klas silnych 1 klas 
słabych, a we wszystkich klasach znaleźć można każdy rodzaj inteli
gencji .

Wreszcie fakt, że nauczyciel w liceum włoskim musi uczyć bądź 
matematyki, bądź fizyki, skłaniał onie często do szukania w dzie
dzinie fizyki najkorzystniejszych metod dla umotywowania zaintere
sowania uczniów.
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Prezentowany temat jest więc eksperymentem dydaktycznym prze
prowadzanym wielokrotnie z uczniami w wieku 16-17 lat i stanowi 
część pracy prowadzonej wraz z Emmą Castelnuovo i Claudio Gori Gior- 
gi, której celem było zorganizowanie zintegrowanego nauczania mate
matyki i fizyki na poziomie 14-18 lat.

Chodzi po prostu o przykład, który również może skłonić do re
fleksji związanych z bardzo rozpowszechnionymi zwyczajami nauczania. 
Nauczanie akustyki opiera się powszechnie o funkcje trygonometrycz
ne, wykorzystywane przez nauczyciela fizyki jako narzędzie do zgrab
nego opisu zjawisk. Również powszechnie nauczyciel matematyki wpro
wadza te same funkcje w sposób całkiem abstrakcyjny, z ciężkim ba
gażem wzorów... A uczniowie stale robią wciąż te same błędy na lek
cjach matematyki (mieszają 2sinx z sin2x, piszą 2sinij * sinx,...), 
gdy jednocześnie fizyka jest dla nich bardzo odległa od życia.

A właśnie integracja matematyki z fizyką - a także z rzeczywis
tością - pozwala przezwyciężyć te trudności. Spójrzmy, jak można 
postępować wychodząc od stale żywego zainteresowania uczniów - od 
muzyki.

Przy wprowadzaniu akustyki ściśle związanej z muzyką najbar
dziej dosadny jest, moim zdaniem, „eulerowski punkt widzenia": us
tala się uwagę na małej porcji powietrza, umieszczonej w punkcie 
0, blisko instrumentu wytwarzającego muzykę. Gdy tylko dźwięk do
trze do 0, cząstka powietrza zaczyna przemierzać tor M M  ruchem 
okresowym (rys.1).
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Rys. 1

Jeśli instrumentem jest flet, to cząstka powietrza podąża pew
nym szczególnym ruchem okresowym - ruchem harmonicznym, opisanym 
przez prawo

d * A sin w t ,

gdzie d Jest zmienną odległości cząstki powietrza od punktu O,
A zaś maksymalnym wychyleniem O M  ■ Of , w ■ 2*/ pulsacją, propor
cjonalną do częstotliwości / , a t -  zmiennym czasem.
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I tak dochodzi się do funkcji sinusoidalnej, której wykres moż 
na narysować w przypadku matematycznie prostym: A ■ 1, w » 1 
(rys.2).

Mamy zawsze wielu uczniów, którzy grają na flecie, a labora
toria fizyczne na ogół wyposażone są w oscyloskopy. W związku z tym 
można zorganizować przyjemne „lekcje muzyczne": uczeń gra na flecie, 
a „dźwięk widać" na oscyloskopie.

Z początku uczeń emituje ten sam ton, raz silniej, raz słabiej, 
a na oscyloskopie widać odpowiednią ilość sinusoid, które mają jed
nakowe okresy, a różne amplitudy (rys.3).

Rys. 3
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Można łatwo zrozumieć tę różnorodność krzywych, ponieważ inten
sywność dźwięku wiąże się z amplitudą A oscylacji, opisaną przez 
prawo d » A sin u t .

Więc jeśli wychodzi się od prostego przypadku 
d * s i n w t  (A sb 1, w * 1)

i, na przykład, podwaja się amplitudę A , to otrzymuje się prawo
d ' « 2 sin t ',

które opisuje dźwięk o tej samej częstotliwości; jest to ten sam 
ton, ale silniejszy.

Interesujące jest narysowanie tych dwóch krzywych oraz porów
nanie ich (rys.4).

W ten sposób uczniowie sami łatwo odkrywają związki łączące 
te dwa wykresy:

t * t x ■ m x  ,
# typu

d  m 2 d  y m ny .
Zatem od jednej do drugiej krzywej przechodzi się za pomocą pewne
go szczególnego przekształcenia afinicznego: dylatacji wzdłuż osi 
d . Uczniowie odwołali się zaraz do „konkretu" używanego w poprzed
nich latach do opisu przekształceń afinicznych - do elastycznej 
folii. Ktoś powiedział: Jeśli rysuje się d  » sin t na elastycznej
folii i rozciąga się ją wzdłuż osi d aż do podwojenia rzędnych, to 
widać krzywą d'« 2 sin t .

Ale - dorzuca ktoś inny - można to zrobić odwrotnie: narysować 
krzywą d ■ sint na rozciągniętej folii, a następnie Ją rozluźnić; 
zobaczymy krzywą sin t " *  związaną z krzywą d * sint za po-
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mocą przekształcenia afinicznego 
0 0

t * t
Jk
2 <i (kurczenie się wzdłuż osi d ).

A z punktu widzenia akustyki? Jest to oczywiste: mamy wciąż ten sam 
ton, ale tym razem słabszy.

Bardzo doniosłe Jest tu posiadanie trzech punktów widzenia Jed 
nocześnie: słuchanie dźwięków, oglądanie krzywych na oscyloskopie, 
oglądanie rozciągającej się i kurczącej folii elastycznej.

A co się dzieje, Jeśli zmienia się ton? Ciągle prowadzi nas 
doświadczenie: gdy gramy różne tony, dbając o mniej więcej Jednako
wą intensywność dźwięku, widzimy na oscyloskopie odpowiednie krzywe 
które mają taką samą amplitudę, lecz różne okresy (rys.5).

Rys. 5

Te przypadki również dają się łatwo wyjaśnić: emitowanie usta
lonego tonu oznacza ustalenie częstotliwości / , a więc i pulsacji 
w » 2 w /  . Jeśli, na przykład, przechodzi się od pewnego tonu do 
takiego samego tonu w poprzedzającej oktawie (ton niższy), to dzie
li się na pół częstotliwość f  .

Jeśli się więc wychodzi od przypadku
(*) d » sinfc (A * 1, w - 2 t / - l )
i dzieli się na pół częstotliwość f  , to otrzymuje się

0

d  '• sin | (rys.6),

związane z (*) relacjami:
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d'= d

t
2 t

to znaczy
d - d * 

t'« 2 t .

Zatem od jednej do drugiej krzywej przechodzimy znowu za pomo
cą przekształcenia afinicznego: dylataćji wzdłuż osi czasu, co wzro
kowo dobrze oddaje elastyczna folia.

W tym momencie łatwo zrozumieć, w jaki sposób przechodzi się 
od ustalonego tonu do tonu wyższego i dobrze jest poświęcić kilka 
minut na wysłuchanie dźwięków, oglądanie oscyloskopu oraz elastycz
nej folii.

Od tej chwili uczniowie sami przystępują do analizy przypad
ków bardziej złożonych, ale równocześnie częściej spotykanych.

Przechodzi się od pewnego tonu do drugiego takiego samego, ale 
w poprzedzającej oktawie i silniej emitowanego, dzieląc na pół częs
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totliwość i podwajając intensywność; przechodzi się od prawa (*) 
do prawa d ' = 2 sin | (rys.7).

Teraz od pierwszej do drugiej krzywej przechodzi się za pomo
cą dylatacji wzdłuż obu osi z jednakowymi współczynnikami - Jest to 
podobieństwo.

I tak samo, gdy przechodzi się od Jednego tonu do drugiego ta
kiego samego, ale w kolejnej oktawie i słabiej emitowanego, to prze
chodzi się od dźwięku opisanego przez (*) do dźwięku opisanego przez 
prawo j s*n 2 t " .  I znów podobieństwo stanowi przejście od
jednej do drugiej krzywej.

Oto przykład niezwykle żywych lekcji, tworzonych przez samych 
uczniów; to jakby „wzięta z życia" trygonometria. Bez specjalnych 
kłopotów zmierza się ku tradycyjnym wzorom oraz obserwuje się, Jak 
znikają odwieczne błędy.

Ten niewielki przykład dobrze ukazuje korzyści osiągane przy 
zintegrowanym nauczaniu matematyki; ułatwia się wprowadzenie pojęć, 
zyskuje się na czasie, każdemu uczniowi daje się okazję być „mocnym" 
kształtuje się całą osobowość ucznia w miejsce „faszerowania móz
gu". . .

(z francuskiego tłumaczyła A. Dęby)

Affine, sinusoidal, and acoustic transformations

p,g Summary

The author reports on an experimental course of integrated 
mathematics and physics. Curves produced on an oscilloscope by 
playing flute helped to understand and remember trigonometric for
mulae.


