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1 Znakomita Rodzina Bernoullich

Można powiedzieć, że w kontekście dydaktyki fizyki i matematyki kłopoty pojawiają już z samym
nazwiskiem Bernoulli. Pojawia się ono zarówno w fizyce, jak i matematyce oraz statystyce. Warto
zdać sobie sprawę z faktu, że porządny słownik biograficzny matematyków (np.na serwerze wydziału
matematyki uniwersytetu St. Andrews ) pod hasłem Bernoulli może zawierać aż . . . 8 pozycji. Po
prawdzie, ad usum deplphini wystarczą trzy: (por. [1]) – Jakub, Jan i Daniel .
Jakub to Bernoulli od liczb B. i rozkładu B. (dwumianowego) Jego młodszy brat Jan – pozosta-

jący nieco w cieniu Jakuba – to równie znakomity matematyk; jego nazwisko wiążemy z problemem
brachistochrony i . . . reguły de l’Hospitala. W końcu syn Jana, Daniel (1700 – 1782) to jeden z 18-
wiecznych gigantów nauki. Lista jego osiągnięć jest imponująca, oprócz matematyki (też statystyki) i
fizyki Daniel zajmował się medycyną, fizjologią i botaniką. Dla większości jednak, nazwisko Daniela
będzie zawsze kojarzyło się w pierwszym rzędzie z hydrodynamiką i z równaniem noszącym – jakże
słusznie – jego nazwisko1.

2 Równanie Bernoulliego

Znane nam wszystkim równanie odnosi się do elementu płynu o objętości V i masie m = ρ · V i może
być sformułowane w języku różnych wielkości fizycznych.
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Feynman w swoich wykładach z fizyki wyprowadza go z zasady zachowania energii – przyrównując
pracę sił ciśnienia do zmiany energii kinetycznej. To standardowe wyprowadzenie jest proste i klarowne.
Gorzej jednak, jeżeli zaglądnąć do komentarzy prawa B, które znaleźć można w wielu podręcznikach i
encyklopediach. Moja – skąd inąd – ulubiona Encyclopaedia Britannica, w wydaniu A.D. 2002 pisze:
z twierdzenia Bernoulliego wynika, że . . . gdy płyn przepływa przez poziomą rurę o zmiennym prze-

kroju, to płyn przyspiesza w obszarach o mniejszym przekroju, tak że ciśnienie płynu jest najmniejsze,
tam gdzie przekrój jest najmniejszy.
Student, który lubi fizykę i uczy się jej ze zrozumieniem automatycznie w tym momencie powinien

zapytać: co powoduje to nagłe przyspieszenie cząstek poruszającej się cieczy? Mamy tu do czynienia
z kauzalizmem à rebours: oczywiście interpretacja EB jest chwytliwa, ale stanowi w najlepszym razie
spory skrót myślowy: zwężenie rury (redukcja pola jej przekroju) prowadzi do powstania określonego
pola ciśnień, a gradienty ciśnień nadają cząstkom płynu przyspieszenia!
Jeszcze gorzej ma się sprawa z zastosowaniem prawa B. do wyjaśnienia pewnych efektów „z życia

codziennego”. Koronnym przykładem jest tu „teoria lotu dla przechodniów” (Harry Lipkin). Ta sama
szacowna encyklopedia pisze:

1Jan B., ojciec Daniela, też zajmował się hydrodynamiką. Warto wspomnieć, że rywalizacja ojca z synem zakończyła
się fatalnie: w 1734 obaj uzyskali nagrodę francuskiej Akademii Nauk, czego Jan nie mógł ścierpieć i . . . wyrzucił syna z
ojcowskiego domu. Daniel w ciągu swego życia uzyskał 10 (!) takich nagród.
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. . . powietrze przepływające nad zakrzywioną, górną powierzchnią skrzydła samolotu porusza się
szybciej niż powietrze pod skrzydłem, tak że ciśnienie pod skrzydłem jest większe niż nad nim – powoduje
to wypór.
W starym podręczniku Resnicka i Hallidaya (A.D. 1963) rysunek i dołączony do niego komentarz

sankcjonują uproszczony i jakże fałszywy paradygmat (por. rys. 1) – linie prądu rozdzielają się przed
czołem płata nośnego: te biegnące górą jak i te biegnące dołem spotykają się za płatem, co miałoby
wyjaśniać „konieczność” szybszego obiegu płata górą niż dołem, a więc znowu mamy implikację:
większa prędkość prowadzi do spadku ciśnienia.
Oprócz teorii lotu, prawo Bernoulliego jest też koronnym argumentem tłumaczącym takie zjawi-

ska jak „piłeczka Bernoulliego” (por. rys. 3,4) albo efekt Magnusa, ten ostatni często w kontekście
sportowych aplikacji – podkręcone piłeczki: golfowe, tenisowe, base-ball’owe na skutek rotacji poru-
szają się zakrzywionych trajektoriach. Piłeczka Bernoulliego – tańcząca w strudze powietrza i uparcie
powracająca do środka tego strumienia, to zdaniem niektórych skutek „różnicy ciśnień” wynikającej
z różnic prędkości. Popularna interpretacja efektu Magnusa mówi i „dodawaniu się” i „odejmowaniu”
prędkości translacji i rotacji i znowu takie różnice prędkości powodują różnice ciśnień.

3 Kilka prostych rachunków

Rozpatrzmy sympatyczną awionetkę Cessna 172, której masa m wraz z pasażerami wynosi ok. 1000
kg i która leci z prędkością ok. 30 m/s (a więc ok. 10 km/h). Powierzchnia skrzydeł tego samolociku
A = 15 m2. Potrzebna siła nośna Q = A ·∆p = 104N. Stąd ∆p ≈ 670Pa. Ta różnica miałaby wynikać
z różnicy kwadratów prędkości

∆p =
1
2
ρ∆(v2);

Przyjmując ρ ≈ 1 kg/m3 mamy ∆v2 ≈ 1330 (m/s)2, albo

900 + 1330 = 2330;

v2 +∆(v2) = V 2 → V 2 = 2330

i prędkość nad skrzydłem V

V ≈ 45ms = 1.5v

musiałaby by być o 50 procent większa od prędkości po nim; jeżeliby model rozdzielającej się przed
nim i łączącej za nim strugi miał być prawdziwy to skrzydło wyglądałoby raczej jak na rys. 2.
Oczywiście wiemy dobrze, że teoria lotu jest diabelnie trudna. Jednym z jej kluczowych elementów

są efekty związane z lepkością medium jakim jest powietrze: przesuwanie się punktu krytycznego (sta-
gnacji) wzdłuż skrzydła (efekt Czapłygina), istnienie warstw granicznej, jej odrywanie się i tworzenie
się wiru rozruchowego – bez którego (i bez zasady Helmholtza) nie wystartowałby samolot. Te sprawy
można na przykład rozwiązywać na gruncie odwzorowań konforemnych [5, 4] – ale to nie jest materiał
w tej chwili zbytnio popularny. Ciekawe są także efekty brzegowe – dlaczego przy awarii silnika leci
się nisko? W starych (i dobrych podręcznikach fizyki - np. Pohla) można znaleźć pewne ciekawostki
związane z lotem ptaków (lot albatrosa, lot formacji klucza). W Świecie Nauki kilka lat temu był pa-
sjonujący artykuł o locie owadów, z którego wynikało jeszcze dokładniej jak wielka jest rola lepkości,
krążenia i tworzących się wirów (które owady potrafią „wyłapywać” skrzydłami, uzyskując dodatkową
siłę nośną). Ale na takie, skąd inąd pasjonujące, zagadnienia nie ma miejsca w naszych skromnych
wykładach. Co powinniśmy zaoferować naszym słuchaczom?
Na użytek studenta szkoły technicznej najprostszym wyjaśnieniem – prawda że mocno uprosz-

czonym – zasady lotu będzie trzecia zasada dynamiki. Płat nośny skrzydła, zwłaszcza w facie startu
samolotu, jest wyraźnie nachylony do poziomu. Powoduje to spychanie olbrzymich mas powietrza ku
dołowi, to właśnie to powietrze wypycha samolot ku górze. Aby zaoszczędzić tu miejsca, pozwalam
sobie odnieść Czytelnika do prostych rachunków z prezentacji [2]. Wynika z nich, że w ciągu jednej
sekundy masa zepchniętego w dół powietrza to kilka mas samolotu. Lecący samolot pozostawia za
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sobą ogromną dziurę (por. rys. 4). Powietrze jest zepchnięte w dół zarówno przez dolną powierzchnię
płatu, jak i przez górną – jej odpowiednie wyprofilowanie powoduje, że opływająca płat struga po-
wietrza uzyskuje skierowaną w dół składową prędkości. Znowu mamy tutaj ważny wkład od efektu
lepkości cieczy (efekt Coandy). Dyskusja bardziej dokładna może zawrzeć proste rachunki, o których
mowa wyżej, a z których wynika, że siła nośna jest proporcjonalna do kwadratu prędkości samolotu,
a moc jaka potrzebna jest w trakcie lotu zależy odwrotnie proporcjonalna do prędkości. Oczywiście,
bez uwzględnienia efektów oporu ośrodka - te ostatnie objawiają się począwszy od prędkości prze-
kraczających prędkość „rejsową” i rosną z prędkością bardzo szybko – proporcjonalnie do jej trzeciej
potęgi.

4 Inne ilustracje prawa Bernoulliego

Jak należy tłumaczyć naszym studentom inne „zjawiska z życia codziennego”, o których mowa by-
ła wyżej, a które korzystają z w najlepszym razie uproszczonego paradygmatu: większa prędkość to
mniejsze ciśnienie. Przede wszystkim powiedzmy, że w przypadku strugi powietrza – np. wylatującego
z odkurzacza – w ośrodku, ciśnienie statyczne wewnątrz strugi jest równe ciśnieniu w otaczających
strugę masa powietrza. Można to zademonstrować w prosty sposób, posługując się najprostszym ma-
nometrem (rurka w kształcie litery U, wypełniona cieczą) i sondą, którą mierzymy ciśnienie w obszarze
strugi i poza nim. Ważna jest tylko odpowiednia osłona sondy – wystarczy mała tarcza kolista, która
wyeliminuje zaburzenie pola prędkości cząsteczek wewnątrz strugi. Właśnie takie zaburzenia, i w ogó-
le wszelkie, deformacje torów cząstek przez zewnętrzne obiekty, prowadzą do powstania gradientów
ciśnienia, odpowiedzialnych za zmiany prędkości cząstek.
Aby wyjaśnić to dokładniej, można posłużyć się prostym rachunkiem, który rozważa sytuację, w

której umieszczone na drodze strugi przeszkody powodują jej zakrzywienie, a więc oprócz składowej
stycznej przyspieszenia mamy także składową radialną. Rozważmy element płynu o gęstości ρ, zawarty
w objętości ∆V = A ·∆r (rys. 5, wg. [6]). Równanie Newtona to

ρ∆V
d2r

dt2
≡ Fr = −a ·∆p = A

dp

dr
·∆r,

a po podstawieniu za ar = d
2r
dt2 =

−v2
r dostajemy równanie

dp

dr
= ρ
v2

r
,

którego scałkowanie wymaga znajomości v = v(r). Na przykład dla wirującej ze stała prędkością
kątową ω cieczy v = r · ω mamy (dobrze znany) wynik p = 1/2ρω2r2. Ciśnienie rośnie gdy poruszamy
się „na zewnątrz”, prostopadle do zakrzywionych torów cząstek.
Jeżeli teraz przyjrzeć się sytuacji jak na rys. 6, to widzimy, że np. ciśnienie wzdłuż prostej prosto-

padłej do linii prądu w punkcie B musi rosnąć gdy oddalamy się od punktu B ku górze. Ponieważ w
dostatecznie dużej odległości, gdzie efekty obecności przeszkody znikają, ciśnienie wynosi p0 - „ciśnie-
nie w nieskończoności”, mamy pB < p0. Analogiczne rozumowanie, przeprowadzone dla punktów A i C
rysunku 6 dowodzi, że pA > p0 i pC > p0.Wokół przeszkód wymuszających na poruszającym się płynie
zakrzywienie torów powstają gradienty ciśnień i to dzięki nim cząstki płyny przyspieszają lub zwalniają
(np. w rurce Venturiego). Taka modyfikacja pola ciśnień może służyć do wyjaśnienia demonstracji z
piłeczką Bernoulliego - por. rysunki 7,82.
Wypada jeszcze wspomnieć o efekcie Magnusa, ale tutaj sytuacja jest od kilkunastu lat bardzo

dobra. Można to chyba tłumaczyć pasją Amerykanów do golfa i baseball’u – liczne strony internetowe
poświęcone dyskusjom nad techniką podkręcanie piłek zaoowocowały praktycznie wzorowo opisanym
efektem Magnusa w wydaniach R&H już z końcem lat osiemdziesiątych. Nacisk położony jest zjawisko

2Zauważmy tutaj, że uproszczony paradygmat „większa prędkość – mniejsze ciśnienie”, sugerujący (niesłusznie!) że
„mniejsze” ciśnienie wewnątrz niezaburzonej strugi jest odpowiedzialne za utrzymywanie piłeczki wewnątrz strugi, jest
być może łatwiejszy do przyswojenia dla przeciętnego studenta, który nie stawia sobie sam zbyt wiele pytań, niż powyższe
proste rachunki i rysunek 6, a także wiele innych efektów, w których mamy do czynienia z zakrzywionymi przez przeszkody
liniami prądu.

3



lepkości, powodujące krążenie porcji płynu wraz z obracającą się piłeczką. Wypadkowy transfer płynu
(w dół lub w górę) wywołuje – zgodnie z trzecią zasadą dynamiki – siłę która bądź „wynosi” ku górze
piłeczkę, bądź powoduje zakrzywienie jej trajektorii ku dołowi. Nie jestem fanem piłki nożnej, ale
wiem, że i piłkarzom takie efekty nie są obce.

5 Wnioski

Mimo niewątpliwej poprawy, której dowodem są nowe wersje rozdziałów poświęconych interpretacji
prawa Bernoulliego np. w podręczniku R&H, stare i fałszywe paradygmaty „mają się dobrze” i pokutu-
ją w obecnie wydawanych podręcznikach. Dlatego, wykładając o prawie Bernoulliego warto zaglądnąć
do Internetu, gdzie na wielu stronach można znaleźć ciekawe materiały i wypowiedzi fizyków (i nie
tylko) zdegustowanych uporczywym lansowaniem – mówiąc delikatnie – nieścisłości. Polecam na przy-
kład . . . stronę zabawek drewnianych Turnera, ze względu na bogaty zestaw hiperłącz do artykułów,
książek, polemik: zabawek drewnianych Turnera . Znakomita jest3 strona fizyka i . . . lotnika Johna
Stewarta Denkera [4]: Johna Stewarta Denkera , zawierająca m.in. animowane gify, ilustrujące roz-
kłady ciśnień i prędkości wokół skrzydła oraz całkiem kompletną teorię płaskiego pola wektorowego
w ujęciu odwzorowań konforemnych. Na uwagę zasługuje strona Weltnera [6], gdzie można znaleźć
odnośniki do kilku jego prac, m.in. publikowanych w The Physics Teacher. W każdym razie, warto
pamiętać podczas wykładu, że:

• Prawo Bernoulliego to nic innego jak równanie ruchu (równanie Newtona) dla ośrodka ciągłego
jakim jest płyn. Przy odpowiednich (czasem znacznych) modyfikacjach można uwzględnić w nim
takie efekty jak ściśliwość medium (gazy – np. rozprężenie adiabatyczne, prowadzące z jednej
strony do wzrostu energii cząstek gazu, a z drugiej – do obniżenia jego temperatury i energii
wewnętrznej) albo lepkość cieczy (równanie Hagena-Poiseuille’

• W przypadku przeszkód pojawiających się w strumieniu cieczy siły reakcji są odpowiedzialne
za przekazy pędu, które wytwarzają w cieczy rozkład (gradienty) ciśnień; te właśnie gradienty
(przyczyna) zmieniają prędkości cząstek płynu (skutek) – a nie odwrotnie. Niemniej jednak,
relacja „mniejsze ciśnienie – większa prędkość” (i vice versa) będzie zawsze zachowana.

• Dla cieczy rzeczywistych istotną rolę odgrywają efekty lepkości – siła wyporu jest proporcjo-
nalna do krążenia (równanie Kutta-Żukowskiego); z kolei za powstanie niezerowego krążenia
odpowiedzialne są odrywające się od powierzchni skrzydła wiry, które są konsekwencją lepkości;
w niektórych sytuacjach lepkość manifestuje się jeszcze subtelniej (efekt Coandy).

• Siłę nośną skrzydła najłatwiej (i najbezpieczniej) wytłumaczymy na gruncie 3. zasady dynamiki.

• Jeżeli nie ma przeszkody w strumieniu cieczy poruszającej się z pewną prędkością to ciśnienie
statyczne w tej partii cieczy jest takie samo jak ciśnienie w przyległych do niej, „nieruchomych”
partiach. Proste demonstracje pozwalają to wykazać; równie proste demonstracje pozwolą wyka-
zać, że w przypadku zakrzywionych powierzchni występują różnice ciśnień: na górnej powierzchni
zakrzywionego lekko płata ciśnienie jest wyraźnie mniejsze od ciśnienia otoczenia; na dolnej –
nieznacznie.

3Była. Znikła z serwera Uniwersytetu Monmouth i nie można nigdzie jej znaleźć!!
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Rysunek 1: Jak nie należy tłumaczyć siły wy-
poru skrzydła [7].

Rysunek 2: Płat nośny „samolotu Bernoullie-
go” [3].

Rysunek 3: Rzeczywisty rozkład prędkości
wokół skrzydła [4].

Rysunek 4: Zepchnięte przez lecący samolot
masy powietrza tworzą olbrzymią „dziurę” [3].
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Rysunek 5: Do wyprowadzenia wzoru (1)
(wg.[6])

Rysunek 6: Rozkład ciśnień wokół przeszkody
(wg.[6])

Rysunek 7: Rozkład ciśnień wokół piłeczki
Bernoulliego – środek strugi

Rysunek 8: Rozkład ciśnień wokół piłeczki
Bernoulliego – brzeg strugi
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