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CZY POCHODNE UŁAMKOWE UNIEWAŻNIŁY PRAWA 

MAXWELLA? 
 

HAVE THE FRACTIONAL DERIVATIVES OVERTURNED THE MAXWELL 
RIGHTS? 

 
Streszczenie: W pracy przedstawiono krytyczne uwagi dotyczące wykorzystania ułamkowych pochodnych  

w teorii obwodów elektrycznych i teorii pola elektromagnetycznego. Wskazano, że w wielu pracach nie jest 

przestrzegana wymiarowa jednorodność. Powoduje to nieświadomą  zmianę równań Maxwella, całego elek-

tromagnetyzmu.  
 

Abstract: This paper presents the critical comments on the use of fractional derivatives in the theory of elec-

trical circuits. It was pointed to the violation of the principle of dimensional physics equations uniformity, and 

changes the Maxwell equations and all electromagnetism. 
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Wstęp  

Matematyka jest nauką tworzącą możliwości 

opisu wielu zjawisk. Ma ona szczególne zna-

czenie. Wprowadzenie metody symbolicznej,  

a następnie metody operatorowej przyczyniło 

się do rozwoju elektrotechniki teoretycznej,  

a następnie elektrotechniki stosowanej. Wielu 

wybitnych polskich elektryków przyczyniło się 

do tego rozwoju. Jakie cechy miały wprowa-

dzane nowe metody? Były one formalnie po-

prawne i upraszczały tworzenie modeli mate-

matycznych. Należy tutaj wymienić wybitnych 

polskich elektryków ze lwowskiej szkoły profe-

sorów: S. Fryze i S. Węgrzyna. Autor miał 

szczęście być studentem profesora  Stefana 

Węgrzyna. Profesor S. Węgrzyn pięknie poka-

zywał na następstwo metody operatorowej  

w stosunku do metody symbolicznej. Autor 

uważa, że ten sposób twórczości w elektrotech-

nice powinien być utrzymany. Niestety czasami 

mamy do czynienia z wprowadzaniem w zawi-

kłany sposób nowych metod matematycznych 

bez przestrzegania prawa rządzącego opisywa-

nymi zjawiskami. Niektórzy autorzy starający 

się wprowadzić do elektrotechniki rachunek 

różniczkowy i całkowy niecałkowitego rzędu 

popełnili poważne błędy. Na przykład nie prze-

strzegają wymiarowej jednorodności równań  

i zmieniają model od dawna znanych zjawisk. 

Wykorzystanie nowych metod matematycznych 

lub istniejących, lecz zapomnianych może po-

ważnie pomóc w dalszym rozwoju wszystkich 

 
 

dziedzin życia w tym elektrotechniki. Zapis  

matematyczny jest modelem rzeczywiście ist-

niejącego zjawiska. Często występuje problem 

jak opisać dane zjawisko, by opis był pełny  

i jednocześnie w miarę prosty. Pojawiają się 

nowe zjawiska lub szerzej są poznawane już 

znane. Newtonowska fizyka jest inna niż Ein-

steinowska. Teoria kwantów spowodowała po-

jawienie się nowych wzorów. Niemniej, nowe 

równania będące modelami zjawisk - są zawsze 

wymiarowo jednorodne.  Pomimo wielu odkryć 

prawa Ampera i Faradaya nie zmieniły się. Re-

lacja między napięciem na cewce, a sprzężo-

nym z nią zmiennym strumieniem magnetycz-

nym jest taka sama od wielu dziesięcioleci. Po-

dobnie, prawa Maxwella są niezmienne, cho-

ciaż dla dużych prędkości należy wprowadzić 

korektę w oparciu o transformację Lorentza. 

Pojawienie się ułamkowych pochodnych nie 

może burzyć tego porządku. Nie może zmieniać 

podstawowych równań fizyki, w tym równań 

Maxwella. Wprowadzenie pochodnych ułam-

kowych nie może być sprzeczne z prawami fi-

zyki [1, 2]. Dotyczy to każdego opisu matema-

tycznego. Można odnosić się do różnych zja-

wisk, ale zawsze będzie tak samo. Model mate-

matyczny procesu wyrażony w postaci równań 

zawsze musi być wymiarowo jednorodny  

i zgodny z obowiązującymi prawami. Każdy 

model powinien ostatecznie znajdować po-

twierdzenie w eksperymentach. Niestety auto-
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rzy zajmujący się pochodnymi ułamkowymi nie 

zawsze przestrzegają te zasady. Bardzo częstym 

przypadkiem jest nie przestrzeganie wymiaro-

wej jednorodności równań lub korzystanie ze 

źle zinterpretowanych praw fizyki. Przykładem 

może służyć praca [5] oraz inne podobne np. 

[6]. Jednocześnie wielu autorów zauważa wy-

miarową niejednorodność np. [7] str. 145 p. 3, 

pisząc: „an auxiliary parameter σ  is introduced 

in order to preserve the physical dimensionality 

of the fractional temporal operator”. Tego typu 

uwagi występują też w innych pracach. Niestety 

autor prac [5, 6] tego nie zauważa. 

1. Prawo Curie 

W pracach [3, 4]  do opisu prądu płynącego 

przez kondensator posłużono się prawem Curie 

zapisanym następującym wzorem (oryginalny 

zapis z pracy [3]): 
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Wzór dotyczy kondensatorów stratnych i bez-

stratnych (idealnych). W przypadku kondensa-

tora idealnego 1=n  i wzór (1) przybierze po-

stać (2): 
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U
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Niezależnie od tego jaki wykładnik potęgowy 

n  zostanie wzięty wzór (1) ściśle rzecz biorąc 

nie będzie prawdziwy. Na problemy związane 

tym wzorem zwracają uwagę autorzy pracy [3] 

pisząc „For instance von Schweidler [2,3] was 

of the opinion that the Curie current is abnormal 

and named it accordingly. Many modern wor-

kers assent to  the ideas of Schwiedler, for in-

stance [4]. But there are also a few who  disa-

gree, maybe  foremost Jonscher, who in 1977 

named the Curie response ‘the universal dielec-

tric response’ [5]”. Należy zwrócić uwagę na 

dwa sformułowania występujące w przytoc-

zonym cytacie „Many modern workers assent to  

the ideas of Schwiedler, for instance [4]” oraz 

„But there are also a few who  disagree”. Otóż 

„many” oznacza dużo, wielu, a „a few” oznacza 

kilka. To jasno tłumaczy małe poparcie dla do-

świadczalnego wzoru Curie. Nie wchodząc  

w dalszą dyskusję z pracą [3], można stwier-

dzić, że doświadczalny wzór Curie nie jest 

ogólny. Przyjęło się, że rzeczywisty konden-

sator można modelować dualnymi modelami, 

szeregowym lub równoległym [11]. Są to 

bardzo proste modele, które przedstawiono na 

rysunkach 1 i 2.  

 
 

Fig. 1. Szeregowy model kondensatora 

Fig. 2. Równoległy model kondensatora 
 

W ogólnym przypadku kondensator należy mo-

delować jednym z czterech modeli łańcucho-

wych np. Cauera. Modele mogą być częściowe. 

Wydaje się, że model przedstawiony na ry-

sunku 3 byłby odpowiedni.  

 
 

Fig. 3. Model szeregowo-równoległy 
 

W przypadku kondensatora rzeczywistego rezy-

stancje 1R  i 2R  przyjmą wartości skończone,  

a w przypadku kondensatora idealnego ∞=1R   

i 02 =R . Ogólniejszym modelem jest jeden  

z modeli linii długiej. Nie trzeba w tym przy-

padku stosować niezgodnych z ugruntowaną 

teorią obwodów elektrycznych ułamkowych 

pochodnych i zastanawiać się, jak doprowadzić 

do wymiarowej jednorodności równania fi-

zycznego oraz czy zależność między prądem,  

a napięciem na kondensatorze idealnym jest 

opisywana wzorem ogólnie znanym: 

               ( ) ( )
dt

tdu
Cti C

c =                     (3) 

czy być może wymiarowo niepoprawnym i fi-

zycznie wątpliwym wzorem: 

              ( ) ( )
α

α

dt

tud
Cti C

c =                   (4) 

We wzorze (3) spełniona jest jednorodność 

wymiarowa równania fizycznego. Z lewej 

strony występuje prąd, którego wymiar może 

być zapisany jako kulomb przez sekundę.  

Z prawej strony zaś farad mnożony przez wolt  

i dzielony przez sekundę, ostatecznie jest to też 

kulomb dzielony przez sekundę. Nie ma więc 

żadnej wątpliwości.  
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W przypadku wzoru (4) pojawią się dwa pro-

blemy. Z lewej strony, tak jak poprzednio jest 

kulomb przez sekundę, a z prawej kulomb przez 

sekundę w potędze α . Gdy 1=α  wszystko jest 

prawidłowe, ale gdy 1≠α , a o taki przypadek 

chodziło autorowi pracy [3] i innych podob-

nych, to znika wymiarowa jednorodność rów-

nań i dalsze rozważania są błędne. Drugi polega 

na niezgodności wzoru (4) z powszechnie ak-

ceptowanym wzorem (3). Być może super kon-

densatory nie działają na zasadzie elektrosta-

tycznego gromadzenia energii. Należy jednak 

wyraźnie zdefiniować ich zasadę działania. 
 

2. Ułamkowe pochodne w teorii obwo-
dów elektrycznych 

We wszystkich znanych autorowi podręczni-

kach akademickich elektrotechniki teoretycznej 

np.: [8, 9, 10 ] równania elementów obwodów 

elektrycznych i całych obwodów są zapisane  

w niżej podany sposób.  

Prąd w kondensatorze: 

                     
dt

du
Ci =                          (5) 

Napięcie na zaciskach cewki, z którą jest sprzę-

żony zmienny strumień magnetyczny: 
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d
u

ψ
=                           (6) 

Drugie prawo Kirchhoffa dla szeregowego ob-

wodu RLC w powyższych podręcznikach zo-

stało zapisane w postaci: 
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Niestety w pracy [5] zapisano : 
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Wzory (8, 9, 10, 11) są po prostu błędne.  

W pracy [6] dla szeregowego obwodu RLC 

zapisano: 

               α

α
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ud
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         u
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Wzory (12, 13) też są błędne. 

Autorzy prac o pochodnych ułamkowych nie 

zastanawiają się nad wpływem zapisu równań 

obwodowych na zapis praw Maxwella, które 

mają od wielu dziesięcioleci następującą postać 

[12]:  
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W wyniku przyjętego w [5, 6] założenia równa-

nia ulegną zmianie i prawa Maxwella przybiorą 

następującą postać: 
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W ten sposób zmieniono ugruntowane pod-

stawy elektromagnetyzmu i zasady zapisu rów-

nań fizycznych. Jeżeli przedstawiona w [5, 6] 

teoria jest poprawna to mamy do czynienia  

z fundamentalnymi zmianami w dziedzinie 

elektromagnetyzmu. Ulegną zmianie równania 

opisujące propagację fal elektromagnetycznych, 

falowody itp.  

Podsumowanie  

Wprowadzane nowe metody matematyczne 

pomagają w rozwoju różnych dziedzin w tym 

fizyki. Upraszczają zapis skomplikowanych 

równań. Z tego powodu należy docenić prace  

z dziedziny pochodnych ułamkowego rzędu. 

Mogą występować różne kłopoty związane  

z matematyką. Należy wspomnieć przygody  

z matematyką Alberta Einsteina [14]. Począt-

kowo pisał, że gdy matematycy wzięli się za 

jego teorię względności, to on sam przestał ją 

rozumieć. Potem docenił rolę matematyki i prac 

Hermana Minkowskiego. Jednak nawet naj-

nowsze bardzo cenne metody matematyczne 

użyte do opisu zjawisk fizycznych nie mogą 

być sprzeczne  z opisywanymi  prawami  fizyki. 

Skomplikowane metody modelowania mate-

matycznego mogą utrudnić zrozumienie zacho-

dzącego zjawiska, lecz nie powinny ich całko-

wicie zamazywać. Jak powinno być pozosta-

wiam do oceny czytelnikom.  
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