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Drodzy Czytelnicy!
ednym z najważniejszych tematów
zajmujących naukowców jest zagadnienie w jaki sposób realizować
rozwój naszej cywilizacji nie niszcząc
przy tym ekosystemu, w którym żyjemy.
Zagadnienie jest o tyle trudne, że w warunkach naturalnych każdy organizm,
jeśli pozwolić mu rozwijać się w sposób
nieograniczony to wcześniej czy później
tak zmieni kształt swojego środowiska,
że stanie się ono dla niego toksyczne.
Badacze ekosystemów twierdzą, że
my - gatunek ludzki - zbliżamy się do
tego momentu, że nasz dalszy rozwój
musi prowadzić do samounicestwienia
z jednej strony, z drugiej strony do nieodwracalnych szkód w środowisku. Niektórzy przepowiadają, że gatunek ludzki zapoczątkował już katastrofę, którą można
określić jako wielkie wymieranie. Świadczyć ma o tym liczba gatunków zwierząt,
które wymarły w ostatnich dziesięcioleciach. Innym zagrożeniem dla gatunku
ludzkiego są antropogeniczne zmiany
składu atmosfery, których symbolem jest
wzrost ilości dwutlenku węgla a w konsekwencji wzrost temperatury atmosfery,
a w szczególności jej dolnych warstw.
Omawiane tu zagadnienia wydają się
dotyczyć bardziej geografii, biologii niż
fizyki, ale my żyjemy w czasach badań interdyscyplinarnych, czyli badań dotyczących wielu dziedzin jednocześnie. Ekosystem jest układem złożonym, ale z całą
pewnością układem materialnym, czyli
jest obiektem fizycznym, którego parametry mogą być mierzone metodami fizycznymi, a jego stan może być modelowany
za pomocą metod fizyki komputerowej.
Nie należy się więc dziwić, że w tym roku
dwóch naukowców, za badania ekologiczne dostało Nagrodę Nobla z fizyki.
Trzeci dostał ją też za badania z wykorzystaniem modelowania komputerowego. Tegoroczny Nobel jest więc
wyrazem docenienia potencjału stosunkowo młodej dziedziny nauki jaką jest
fizyka komputerowa. Przy okazji wiele
badań z dziedziny fizyki komputerowej
może być wykonywanych na domowych
komputerach. Może więc ktoś z naszych
czytelników rozpocznie swoje własne
badania nad ewolucją złożonych systemów i za jakieś 10-15 lat dostanie Nobla? Miejmy nadzieje, że będzie wtedy
pamiętał o „Fizyce w Szkole”.
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