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Opis
Niniejsza książka jest drugim tomem podręcznika termodynamiki przeznaczonego głównie dla studentów
oraz wykładowców fizyki wydziałów uniwersyteckich, ale zainteresuje również chemików, matematyków, a
także

biologów.

W

przyszłości

całość

zostanie

uzupełniona

zbiorem

zadań.

Zawartość

książki

niejednokrotnie wykracza poza ramy podstawowego kursu termodynamiki, ale jej układ pozwoli
Czytelnikowi pominąć, bez szkody dla ciągłości wykładu, te kwestie, które nie są mu niezbędne. Omawiane
zagadnienia opatrzone są licznymi przykładami z rozwiązaniami oraz wieloma ilustracjami pochodzącymi z
różnych dziedzin wiedzy, np. biologii.
O ile tom pierwszy tego podręcznika poświęcony był przede wszystkim podstawowym zasadom
termodynamiki, o tyle drugi tom dotyczy głównie zjawisk. Omówione zostały w nim przemiany fazowe (w
tym

zjawiska

krytyczne,

rzadko

poruszane

w

podręcznikach

termodynamiki),

termodynamika

promieniowania elektromagnetycznego, roztwory doskonale i rzeczywiste, a zatem równowaga fazowa w
układach wieloskładnikowych, zagadnienia dotyczące niskich temperatur oraz bardzo rzadko omawiane
zjawiska powierzchniowe i piany, czemu towarzyszy analiza kilku zjawisk związanych z istnieniem napięcia
powierzchniowego, które wykraczają poza termodynamikę.
***
Krzysztof Rejmer (ur. 1955) – fizyk, poeta, tłumacz literatury naukowej, popularnonaukowej i pięknej.
Ukończył Technikum Nukleoniczne w Otwocku, następnie studiował fizykę na Uniwersytecie Warszawskim i
na UAM w Poznaniu. W 1996 roku obronił pracę doktorską na Uniwersytecie Warszawskim. W latach
1986–2010 pracował w szkołach różnego typu w Warszawie oraz na Uniwersytecie Warszawskim (Zakład

Teorii Pola i Fizyki Statystycznej, a następnie Katedra Teorii Materii Skondensowanej). W latach 1996–1998
przebywał na stażu na Uniwersytecie w Wuppertalu. Od roku 2010 jest wolnym twórcą. Dziedziną jego
zainteresowań naukowych jest fizyka statystyczna, a w szczególności zjawiska powierzchniowe. Oprócz
prac stricte naukowych jest autorem licznych artykułów popularnonaukowych, dwóch podręczników fizyki
dla liceum, tomiku wierszy oraz drobnych publikacji poetyckich i prozatorskich. Dla Wydawnictwa
Naukowego PWN przetłumaczył trzy tomy kursu fizyki teoretycznej Landaua (Fizyka statystyczna cz. 1 i 2
oraz Kinetyka fizyczna). Interesuje się historią Europy Środkowej, literaturą czeską i francuską, malarstwem
holenderskim. Także nic, co górskie, nie jest mu obce.
Zobacz wiecej na https://sorus.pl/produkt/cieplo-zimno-czyli-termodynamika-fenomenologiczna-czesc-iizjawiska/

