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Fizyka start-up’ów
• Emerging technologies & disruptive technologies

• Start-up, spin-off

• Venture capitals, „anioły biznesu”
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GE: Mamy 80% udział w rynku. W jaki sposób zmniejszyć go poniżej 10%?

Wynalazki, badania stosowane, patenty, firmy konsultingowe (McKinsey, BCG)

WSZYSCY! Koncerny farmaceutyczne (Eli Lilly, Pfizer, Roche), Honywell (czujniki), Apple (iPod), 
Canon, HP, Medtronic, Microsoft (Xbox)
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Nokia (1992), ale większośd innych przedsięwzięd upadła, bo zmiana działalności nie była 
skutkiem planowania, ale błędów w zarządzaniu! (ITT, firmy „wydmuszki”)

Duże ryzyko

Badania podstawowe i stosowane, start-up’y, ODR (ostatnie deski ratunku)
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Wynalazki (z historii): elektrycznośd, kolej żelazna, samochód, telefon, antybiotyki, technologie 
półprzewodników, Internet

Wynalazki (TERAZ): Nano-tech, bio-tech, badania naukowe podstawowe i stosowane 

Intel, Apple, Logitech, Medtronic, Sony (Tsushin Kogyo 1955), Philips, start-up’y (ventures)
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Disruptive technology

Disruptive technology

Disruptive technology is a term coined by Clayton M. Christensen  (Harvard Business School ) to describe a new 
technology that unexpectedly displaces an established technology "The Innovator's Dilemma" (1997).
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Disruptive technology

IBM, mainframes a klony PC

Digital Equipment i minikomputery, j.w.

General Motors ’70 i ’80 i samochody 
japooskie

Xerox ’90 i drukarko-kopiarki Canon, 
Lexmark, HP 

Polaroid, Kodak i aparaty cyfrowe

To, czy jakaś technologia okazała się „disruptive” („niszcząca”) najczęściej 
dostrzega się post-factum, niestety...

maszyny do pisania, dyski przenośne do komputera, plottery, zegarki mechaniczne, tworzywa 
naturalne, czeki, wagi mechaniczne...

A w przyszłości (?): żarówki, ekrany CRT (i inne?), video VHS, kasety i CD...



Technologie Wymiatające



Disruptive technology
„Disruptive technology” wydaje się na początku „trywialna” i nie jest w kręgu zainteresowao 
doświadczonych użytkowników (minikomputery, aparaty cyfrowe, operacje na otwartym sercu)

Innowacje „disruptive” nie mogą konkurowad z funduszami na doświadczone technologie (lampy 
elektronowe i tranzystory, mainframe)

Obecni klienci i obecne rynki mogą nie byd gotowi na innowacje, nowe rynki muszą zostad 
stworzone (telefony GSM, pampersy, aparaty cyfrowe)

Niektóre organizacje nie chcą akceptowad innowacji o niskim marginesie zysków (Xerox, IBM, 
Intel)

Wynalazcy nie umieją na podstawie dostępnych danych udowodnid, że „Disruptive technologies” 
będą zyskowne (Jobs, Wozniak i Apple)

Organizacje nie chcą rezygnowad z udoskonalania istniejących sprawdzonych technologii na rzecz 
technologii niesprawdzonych (Xerox, Intel)

Innowacje „disruptive” nie pasują do modelu prowadzenia biznesu (Xerox, IBM)
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PLAN

Postęp technologiczny Zmiany społeczno-ekonomiczne

XX wiek

antybiotyki, medycyna

silnik odrzutowy

tworzywa sztuczne

komputery

- przetwarzanie danych 

- magazynowanie danych

przesyłanie informacji

faks, xero

fotografia

fotografia cyfrowa

TV, radio, kino

AI, robotyka

transport

technologia wojskowa

recycling

GMO, żywność przetworzona

AGD (lodówki, mikrofale)

higiena

przemysł rozrywkowy (-->)

internet

genetyka

kosmonauki

miniaturyzacja

CD

synergia

nawigacja

psychologia

pieniądz elektroniczny

fast food

przyrost naturalny

personalizacja

sieci społeczne, subkultury

masowa EDUKACJA

zarządzanie

powszechny dostęp

globalizacja

political correct

personalizacja

outsourcing

mall

higiena

rewolucja seksualna/pop/drugs

fast food

masowa produkcja

specjalizacja

interdyscyplinarność

UE



PLAN

Cel spotkania: 
Burza mózgów na temat trendów w przyszłości

Przebieg spotkania:

Bliska przyszłość:
8 rdzeni w procesorach (2012), RFID

GREED - przepustowość sieci -> transmisja danych

Wirtualne korporacje, w sieci, odmiejscowienie, NOKIA, DELL

Outsourcing 

Tanie samochody, korki, 

Paliwa z alg lub H2

Produkcja, magazynowanie, przesył

Kraje B6 – duży wzrost demograficzny, nowe centra innowacyjności

Daleka przyszłość:

Chipy wszędzie

Usługi przez sieć

DT:

WiFi za darmo, komunikacja bezprzewodowa

EMILY – awatary, wirtualna rzeczywistość

Energia alternatywna

„Organoleptyka” - ogarnięcie zmysłami, dotyk w świecie wirtualnym

27 sierpnia 2008, 12:00



Nanotechnologia na co dzieo
Motoryzacja (Hummer H2 sport utility truck) Budownictwo

Samoczyszczący się beton

Sport

Ubrania (Nano-Tex)
Kosmetyki

www.sts.utexas.edu/projects/nanomodules/ 

AGD
Samoczyszcząca się lodówka Samsung 

Nano SilverSeal 

iPod Nano

Elektronika
Wyświetlacze OLED



Philips

Biel, Biel i jeszcze raz biel!



Quantum Computer I (QC)
1. Bity, P-bity, Q-bity
2. Bramki Qbitowe
3. Kwantowe procedury
4. Poważny problem
5. Jak zbudowad taki komputer?



Quantum Computer I (QC)
1. Bity, P-bity, Q-bity
2. Bramki Qbitowe
3. Kwantowe procedury
4. Poważny problem
5. Jak zbudowad taki komputer?

Wymyśliłem komputer 
kwantowy mogący 
oddziaływać z materią z 
innych wszechświatów by 
rozwiązać skomplikowane 
równania

Zgodnie z teorią chaosu 
twoja niewielka zamiana 
w innym wszechświecie 
zmieni jego przeznacze-
nie, prawdopodobnie 
zabijając wszystkich 
mieszkańców

Odpalaj!

Ryzyk-fizyk!

Za 2 tygodnie



Kwantowa teleportacja



Maszyna do teleportacji
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Nowe technologie

1. Koniec technologii krzemowej? Prawo Moora i jego konsekwencje (czyli o postępie technologicznym) 

2. Kwanty, stany, pasma (czyli mechanika kwantowa dla początkujących). 

3. Miniaturyzujemy I (czyli nano jest trendy) 

4. Minaturyzujemy II (czyli studnie, druty, kropki). 

5. Miniaturyzujemy III (o nanorurkach). 

6. Miniaturyzujemy IV (o nanomaszynach). 

7. Komputery kwantowe I (czyli o przyszłych informatykach) 

8. Komputery kwantowe II (czyli o przyszłych komputerach) 

9. Kwantowa kryptografia i teleportacja I (czyli o splątaniu kwantowym). 

10. Kwantowa kryptografia i teleportacja II (czyli o kodach i kluczach). 

11. Optoelektronika (czyli o manipulowaniu światłem). 

12. W smutnym kolorze blue (czyli o niebieskim laserze i białych diodach). 

13. Spintronika stosowana. Dlaczego elektrony kręcą? (czyli o spinie) 

14. Kolorowe obrazy (czyli o wyświetlaczach). 

15. Czy komputer może myśled?

16. Prezentacja prac studentów

Jacek.Szczytko@fuw.edu.pl http://www.fuw.edu.pl/~szczytko/NT

Dialog z przyroda musi byc prowadzony w 
jezyku matematyki, w przeciwnym razie 
przyroda nie odpowiada na nasze pytania.

Michał Heller

SDD, WF Hoża 69 

Środy 17:30-19:00

Popularnonaukowy!



Uniwersytet Warszawski

Interdyscyplinarny makrokierunek
Wydziału Fizyki i Wydziału Chemii Uniwersytetu 

Warszawskiego 

http://nano.fuw.edu.pl
wkrótce więcej informacji na stronie

od października 2009

FIZYKA + CHEMIA


