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Co w zeszycie
Przed nami wakacje. Polecamy naszym czytelnikom wykonanie kilku doświadczeń, np. Jak zaobserwować efekt Dopplera z użyciem telefonu komórkowego?
Jak w prosty sposób wykonać zegar słoneczny? Redakcja Neutrina zachęca do
eksperymentowania! Poszukujcie także inspiracji w Internecie i dokumentujcie
swoje dokonania.
W deszczowe dni zapraszamy do zapoznania się z życiorysami fizyczek harcerek – Jadwigi Falkowskiej i Anny Aleksandry Jasielskiej, uczestniczek Powstania Warszawskiego i tajnego nauczania. Prezentujemy sylwetki dwóch niezwykłych kobiet.
Odpowiadamy także na pytanie, dlaczego trudno wylać w całości szampon
z plastikowej butelki oraz co to są surfaktanty. Możecie się tego dowiedzieć
z artykułu „Do ostatniej kropli”.
Femtosekunda to niewiarygodnie krótki przedział czasowy. O laserze femtosekundowym opowiadamy w jednym z artykułów tego zeszytu Neutrina. Zapraszamy do lektury! Życzymy miłych i aktywnych wakacji!
Z.G-M
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Do ostatniej kropli
Czy zastanawialiście się kiedyś, dlaczego tak trudno jest wydobyć ostatnie
krople szamponu, żelu pod prysznic lub płynu do mycia naczyń z plastikowej
butelki? Można postawić butelkę do góry dnem, żeby zawartość spłynęła w dół
i przepłukać butelkę wodą, ale nawet wtedy na ściankach często pozostaje
cienka warstwa płynu. Wynika to z budowy cząsteczek tych płynów, zaliczanych do tzw. surfaktantów. Cząsteczki surfaktantów składają się z dwóch części: hydrofilowej („lubiącej wodę”) i hydrofobowej („nie lubiącej wody”).

Rys 1. Budowa surfaktantów; a) surfaktant anionowy, c) surfaktant kationowy, c) surfaktant niejonowy

Część hydrofilowa charakteryzuje się wypadkowym dodatnim lub ujemnym
ładunkiem elektrycznym (surfaktanty jonowe) lub nierównomiernym rozkładem ładunku (surfaktanty niejonowe). O cząsteczkach, w których ładunek
elektryczny nie jest rozłożony równomiernie w całej objętości mówi się, że są
polarne. Można w nich wyróżnić bieguny o różnoimiennych ładunkach. Przykładem cząsteczek polarnych są molekuły wody lub alkoholu etylowego. Na skutek przyciągania między przeciwnymi ładunkami elektrycznymi dwie cząsteczki
polarne przyciągają się wzajemnie i dlatego na przykład alkohol dobrze miesza
się z wodą. Ogólnie rzecz biorąc, wszystkie cząsteczki polarne wykazują właściwości hydrofilowe.

Rys. 2. Wodny roztwór alkoholu etylowego
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W części hydrofobowej ładunek elektryczny jest rozłożony dużo bardziej
równomiernie. O takich cząsteczkach mówi się, że są apolarne (lub niepolarne).
Przykładem cząsteczek apolarnych są węglowodory, złożone wyłącznie z atomów węgla i wodoru. Ze względu na jednorodny rozkład ładunku elektrycznego
cząsteczki te mają charakter hydrofobowy. Cząsteczki apolarne mogą również
oddziaływać między sobą dzięki tzw. siłom dyspersyjnym. Powoduje to, że cząsteczki te dobrze mieszają się z innymi cząsteczkami apolarnymi. To dlatego
chemicy mówią, że „podobne rozpuszcza się w podobnym”.
Cząsteczki apolarne mogą także oddziaływać z cząsteczkami polarnymi. Jeśli na przykład rozważymy mieszaninę oleju i wody, to najsilniej przyciągać się
będą polarne cząsteczki wody. Słabsze będzie oddziaływanie pomiędzy cząsteczką wody a cząsteczką oleju, a najsłabiej będą się wzajemnie przyciągać
apolarne cząsteczki oleju. Mimo, że oddziaływanie pomiędzy cząsteczką apolarną i polarną jest większe niż pomiędzy dwoma cząsteczkami apolarnymi,
olej i woda nie mieszają się. Dzieje się tak, ponieważ „wepchanie się” cząsteczki oleju pomiędzy cząsteczki wody wymagałoby rozerwania silniejszego
wiązania pomiędzy cząsteczkami wody.
Ale wróćmy do problemu szamponu w plastikowej butelce. Tworzywa sztuczne wykorzystywane do produkcji opakowań zbudowane są głównie z długich
łańcuchów polimerów, takich jak na przykład polietylen.

Rys. 3. Polietylen; a) łańcuch polietylenowy, b) skrócony symbol polietylenu, c) kod recyklingowy polietylenu (PE-HD – polietylen wysokiej gęstości)

Apolarne cząsteczki polietylenu przyciągają część hydrofobową surfaktantu
i dzięki temu szampon dobrze pokrywa wewnętrzną powierzchnię butelki. Wlewając do butelki wodę i potrząsając nią, można usunąć znaczną ilość surfaktantu. Dzieje się tak dlatego, że cząsteczki wody silnie oddziałują z hydrofilową
częścią cząsteczki szamponu i nieco słabiej z częścią hydrofobową, co pozwala
oderwać cząsteczkę surfaktantu od powierzchni butelki.

Rys. 4. Mechanizm otaczania cząsteczek surfaktantu przez cząsteczki wody
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Na tej samej zasadzie, podczas mycia, część hydrofobowa cząsteczki mydła
przyciągana jest przez apolarne cząsteczki organiczne wchodzące w skład brudu, podczas gdy część hydrofilowa pozostaje w wodzie. Przypomina to trochę
łapanie na wędkę, przy czym rolę wędkarza pełni woda, rolę wędki część hydrofilowa cząsteczki surfaktantu, a część hydrofobowa służy jako przynęta, do
której doczepiają się cząsteczki wchodzące w skład plamy brudu. Pod wpływem
oddziaływań pomiędzy cząsteczkami wody a częścią hydrofilową surfaktantu
brud stopniowo zostaje oderwany od powierzchni, na której się znajdował,
i otoczony całkowicie przez wodę, co pozwala na rozbicie go na drobniejsze
fragmenty i umożliwia jego spłukanie.
Jednak mimo wielokrotnego płukania bardzo trudno jest całkowicie usunąć szampon z plastikowej butelki. Cząsteczki surfaktantu, które znajdują się
w bezpośrednim kontakcie ze ściankami przylegają mocno do ich powierzchni.
Aby móc wydobyć wszystkie cząsteczki szamponu z butelki trzeba sprawić,
żeby cząsteczki od samego początku słabo przylegały do ścianek. Jest to możliwe, jeśli odpowiednio spreparuje się wewnętrzną powierzchnię butelki. Takie
powierzchnie noszą nazwę powierzchni oleofobowych, co można przetłumaczyć
jako „powierzchnie nie lubiące substancji oleistych”.
Żeby zrozumieć strukturę
powierzchni oleofobowych należy wspomnieć o tym, jak różne ciecze zwilżają powierzchnie
ciał stałych. Przypomnijmy sobie widok zmoczonych deszczem lub rosą liści roślin. Woda
tworzy na nich prawie idealnie
kuliste krople (patrz Neutrino 27). Dzieje się tak dlatego,
że powierzchnia liści jest pokryta warstewką związków organicznych o charakterze apolarnym, odpychających wodę.
Jeśli natomiast spryskamy wo
dą szklaną, dobrze oczyszczoną płytkę, to zamiast utworzyć kuliste krople,
woda rozleje się po powierzchni. Aby zmierzyć, w jakim stopniu ciecz pokrywa
różne materiały, wyznacza się tzw. kąt zwilżania. Jest to kąt, jaki tworzy powierzchnia cieczy z podłożem w punkcie, gdzie ciecz styka się z powierzchnią
ciała stałego i otaczającym je gazem.

Rys. 5. a) kąt zwilżania γ < 90°, ciecz dobrze zwilża powierzchnię; b) kąt zwilżania
γ > 90°, ciecz słabo zwilża powierzchnię
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Kąt ten wynika z wzajemnych proporcji pomiędzy tzw. siłami spójności (oddziaływania cząsteczek cieczy między sobą) a siłami przylegania (oddziaływania miedzy cząsteczkami cieczy i ciała stałego). Jeśli siły spójności są porównywalne z siłami przylegania, to kąt zwilżania jest zbliżony do 0°. Mówi się
wówczas, że ciecz dobrze zwilża powierzchnię. Jeśli siły przylegania są dwa
razy słabsze niż siły spójności, kąt zwilżania wynosi 90°. Ciecz tworzy wówczas
na powierzchni krople w formie półkuli. Im bardziej siły spójności przeważają
nad siłami przylegania, tym większy jest kąt zwilżania i tym słabiej ciecz zwilża
powierzchnię. Na przykład kąt zwilżania dla heksadekanu (ciecz apolarna) na
powierzchni polietylenu (polimer zbudowany z długich apolarnych łańcuchów)
wynosi około 10°, natomiast dla wody (ciecz polarna) na tej samej powierzchni
kąt zwilżania wynosi około 100°.
Jak można się domyślać, surfaktant, taki jak szampon, dobrze zwilża ścianki plastikowej butelki, bo apolarne cząsteczki polietylenu przyciągają część hydrofobową surfaktantu. Żeby zmniejszyć przyleganie cieczy do powierzchni należy zwiększyć kąt zwilżania. Można to zrobić odpowiednio modyfikując kształt
powierzchni. Naukowcy z uniwersytetu w Ohio opracowali metodę, dzięki której
na powierzchni tworzywa sztucznego (poliwęglanu) powstają struktury w formie litery „Y”, zbudowane z nanokryształków dwutlenku krzemu.

Rys. 6. Mikrostruktura w kształcie litery „Y” na powierzchni poliwęglanu
(fot. P.S. Brown, B. Bhushan)

Struktury te mają wysokość zaledwie kilku mikrometrów (milionowych części metra), ale dzięki nim ciecz nie dotyka bezpośrednio powierzchni tworzywa. Pomimo tego, że struktury te oddalone są od siebie o kilka mikrometrów,
ramiona litery „Y” są nachylone pod kątem, który uniemożliwia uformowanie
się kropli mogących wpaść w przestrzenie pomiędzy ramionami
wypełnionymi powietrzem.
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Rys. 7. a) ciecz zwilża powierzchnię tworzywa sztucznego (poliwęglanu), b) ciecz nie
zwilża powierzchni tworzywa pokrytej mikrostrukturami

Rys. 8. a) surfaktant przylega do powierzchni zwykłego tworzywa sztucznego (poliwęglanu); b) surfaktant spływa po powierzchni tworzywa pokrytego mikrostrukturami (fot.
P.S. Brown, B. Bhushan)

Na koniec można sobie jeszcze zadać pytanie: dlaczego tak naprawdę zależy nam na tym, żeby całkowicie opróżniać butelki z surfaktantów? Otóż, żeby
móc wydajnie recyklingować plastik, należy go dobrze umyć. Kwestia czystości
jest też bardzo istotna w przypadku plastikowych elementów urządzeń biomedycznych. Dlatego inżynierowie wciąż pracują nad opracowaniem coraz lepszych i tańszych powierzchni superoleofobowych.
KC
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Wyliczanka fizyka
– Pobawmy się w chowanego! Wyliczamy! Entliczek, pentliczek. Czerwony stoliczek… Stop! Nie tak! Prawdziwi fizycy mają inne wyliczanki:
decy, centy, mili, mikro, nano, piko, femto, atto;
deka, hekto, kilo, mega, giga, tera, peta, eksa.
Te dziwnie brzmiące słowa to w rzeczywistości przedrostki jednostek fizycznych wielokrotności i podwielokrotności. Stosuje się je po to, aby nie operować
tysiącami, milionami, czy innymi bardzo dużymi liczbami lub ułamkami.
W tabeli zestawiono najczęściej stosowane przedrostki, ich symbole oraz
liczby (tzw. mnożniki), które oznaczają.
Nazwa
eksa
peta
tera
giga
mega
kilo
hekto
deka
decy
centy
mili
mikro
nano
piko
femto
atto

Symbol
E
P
T
G
M
k
h
da
–
d
c
m
µ
n
p
f
a

Mnożnik
1018 = 1 000 000 000 000 000 000
1015 = 1 000 000 000 000 000
1012 = 1 000 000 000 000
109 = 1 000 000 000
106 = 1 000 000
103 = 1000
102 = 100
101 = 10
100 = 1
10–1 = 0,1
10–2 = 0,01
10–3 = 0,001
10–6 = 0,000 001
10–9 = 0,000 000 001
10–12 = 0,000 000 000 001
10–15 = 0,000 000 000 000 001
10–18 = 0,000 000 000 000 000 001

Stosując te przedrostki nie musimy więc pisać (i mówić) np. 1000 m, tylko
napiszemy 1 km, zamiast 0,000 000 001 s użyjemy zapisu 1 ns.
Analizując powyższe zestawienie warto zwrócić uwagę na kilka faktów:
• większość wielokrotności ma symbol pisany wielką literą, a podwielokrotności – małą
• symbolem przedrostka „deka” (czyli 10) jest da, a nie dk,
• „decy” oznacza 1/10, a nie 10 (mylone z powodu skojarzenia, że 1 decymetr to 10 centymetrów),
• wielokrotności 10, 100 i 1000 oraz podwielokrotności 1/10, 1/100
i 1/1000 są „co dziesięć” (każda 10 razy większa lub mniejsza od poprzedniej), a kolejne już „co tysiąc”.
A teraz zagadka: przychodzi fizyk do warzywniaka i mówi „poproszę kilo
ziemniaków”. Czy uniesie te zakupy? Chyba nie, bo sprzedawczyni (o ile również dobrze uczyła się fizyki w szkole) wie, że „kilo” oznacza 1000, więc da
kupującemu 1000 SZTUK ziemniaków!
Przyzwoity fizyk nie mówi skrótami! Mówi: „poproszę 10 DEKAGRAMÓW
cukierków”, a nie „poproszę 10 DEKO cukierków.” 10 deko formalnie to nic innego, jak 10 × 10 = 100 sztuk.
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Laser femtosekundowy
Podstawowym narzędziem służącym do obserwacji otaczającego nas świata
jest zmysł wzroku. Jest bardzo wyrafinowany, ale niestety nie idealny. Dlatego
już wieki temu naukowcy zaczęli wspomagać nasze oczy przyrządami optycznymi – konstruowali lunety i teleskopy, aby móc dostrzec dalekie lub słabo
świecące obiekty astronomiczne, oraz mikroskopy, aby oglądać mikroorganizmy i inne bardzo małe struktury. W szczególności bez mikroskopów nie byłby
możliwy tak szybki rozwój nanotechnologii, biofizyki, biologii i medycyny.
Gdy okazało się, że ludzki wzrok jest niewystarczająco czuły, aby dostrzec
bardzo słabe sygnały świetlne, naukowcy i inżynierowie skonstruowali elektroniczne, półprzewodnikowe detektory światła, najpierw fotodiody, a następnie
matryce CCD. Podobne urządzenia można dzisiaj spotkać w skanerach obrazów i w cyfrowych aparatach fotograficznych. Fotodetektory umożliwiły nie tylko „dostrzeganie” słabego światła, ale również rozszerzyły zakres czułości na
podczerwień i ultrafiolet – promieniowanie, na które ludzkie oko jest nieczułe.  
Dodatkową zaletą fotodetektorów jest to, że sygnał zarejestrowany w fotodetektorze bardzo łatwo może zostać przetworzony na postać cyfrową i zapisany w pamięci komputera w celu dalszej analizy. Kolejną niewątpliwą zaletą
fotodetektorów jest możliwość bramkowania, czyli szybkiego włączania rejestracji światła na określony, nawet bardzo krótki czas. Na tej zasadzie działa
tzw. migawka aparatu fotograficznego. Czas otwarcia migawki podczas robienia zdjęcia musi być dobrany odpowiednio do fotografowanej sceny i warunków oświetlenia. Na przykład, aby zrobić dobre zdjęcie samochodom biorącym
udział w wyścigach lub lecącej piłce, czas otwarcia migawki aparatu musi być
bardzo krótki, w przeciwnym przypadku poruszający się obiekt będzie rozmyty.
Z drugiej strony wiadomo, że zdjęcie można zrobić tylko obiektowi, który
się świeci lub jest oświetlony światłem pochodzącym z innego źródła. W pierwszych mikroskopach badane obiekty były oświetlane światłem słonecznym lub
światłem płomienia świecy, później jako źródło światła używano różnego rodzaju lamp elektrycznych, a pod koniec XX wieku zaczęto korzystać z laserów.
Laser to urządzenie emitujące promieniowanie elektromagnetyczne z zakresu światła widzialnego, ultrafioletu lub podczerwieni, wykorzystujące zjawisko
emisji wymuszonej. Wyraz LASER jest akronimem (skrótowcem) od angielskiej
pełnej nazwy Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, czyli
wzmocnienie światła poprzez wymuszoną emisję promieniowania. Promieniowanie lasera jest spójne (tzn. wszystkie fale składowe mają jednakową fazę),
spolaryzowane (tzn. drgania wszystkich fal składowych odbywają się w tej samej płaszczyźnie) i ma postać wiązki o bardzo małej rozbieżności. Zazwyczaj
jest też monochromatyczne, to znaczy ma jedną, stałą częstotliwość (a co za
tym idzie, również długość fali w danym ośrodku). Światło wytwarzane przez
laser można traktować jako złożenie wielu fal emitowanych przez atomy zawarte w tzw. ośrodku czynnym lasera. W przypadku lasera o pracy ciągłej, wszystkie fale składowe mają taką samą częstotliwość, a ich złożenie ma również taką
samą częstotliwość (rys. 1).
Naukowcom udało się również skonstruować lasery impulsowe, czyli takie, które wysyłają światło w postaci krótkich błysków. W rzeczywistości, pierwszy laser (skonstruowany
w 1960 roku przez Theodore’a Maimana) był właśnie laserem
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Rys. 1. Składanie spójnych fal monochromatycznych

impulsowym. Źródłem światła był w nim pręt wykonany z syntetycznego kryształu rubinu, który wytwarzał impulsy światła czerwonego trwające tysięczne
części sekundy. W następnych latach konstruowane coraz to nowe typy laserów, które wytwarzały coraz krótsze impulsy światła. W tabeli przedstawiono,
jak długość (w przestrzeni) impulsu światła (równa drodze przebytej przez
światło) zależy od czasu trwania impulsu.
Czas
1
1
1
1
1
1

s
ms
µs
ns
ps
fs

1 as

Droga przebyta przez
światło w próżni
300 000 km
300 km
300 m
30 cm
0,3 mm
0,3 µm
0,3 nm

Przykłady w przyrodzie
(w przybliżeniu)
odległość Ziemia–Księżyc
odległość Kraków–Warszawa
długość przekątnej krakowskiego Rynku
długość dłuższego boku kartki formatu A4
szerokość linii napisanej cienkopisem
rozmiar małych bakterii
odległość pomiędzy sąsiednimi atomami węgla
w diamencie

Obecnie w nowoczesnych laboratoriach bardzo często używane są lasery
femtosekundowe, czyli urządzenia wytwarzające impulsy promieniowania
o czasie trwania od kilku do kilkudziesięciu femtosekund. 1 femtosekunda (fs)
to 10–15 sekundy, czyli milionowa z miliardowej części sekundy. Aby uzmysłowić sobie, jak krótki to jest czas, zauważmy, że w ciągu 1 fs światło przebywa
drogę porównywalną z rozmiarami małych bakterii. Lub jeszcze inaczej: jeśli
„wydłużymy” 1 fs do 1 s (którą każdy już łatwo odczuwa), to wtedy zachowując
proporcję 1 s wydłuży się do… ponad 30 milionów lat!
Nasuwa się jeszcze zasadnicze pytanie: w jakim celu konstruuje się lasery
impulsowe? Odpowiedź jest dosyć prosta: dzięki temu, że energia emitowanego promieniowania skupiona jest w krótkim impulsie, można osiągnąć bardzo
dużą moc chwilową (choć średnia moc promieniowania może być niewielka).
Dla przykładu: w Zakładzie Fotoniki Instytutu Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego naukowcy mają do dyspozycji laser Nd:YAG (czytaj „neodymowo-jagowy”), który może generować impulsy światła o maksymalnej energii 120 mJ
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i czasie trwania 6 ns, powtarzane z częstotliwością 10 Hz. Łatwo obliczyć, że
moc światła w impulsie (tzw. moc szczytowa) wynosi około 20 MW (megawatów)! Moc średnia wynosi natomiast tylko 1,2 W. Inny laser, znajdujący
się w tym samym laboratorium, to laser femtosekundowy ze wzmacniaczem
(fot. 1), który wytwarza impulsy światła o energii 6 mJ, trwające 30 fs, powtarzane z częstotliwością 1 kHz. Moc średnia jest równa 6 W, a moc szczytowa
wynosi… aż 200 GW (!!!), czyli znacznie więcej niż łączna moc wytwarzana
przez dwie największe polskie elektrownie w Bełchatowie i Turowie (7 GW)! Jak
to możliwe? Odpowiedź jest prosta: elektrownie wytwarzają energię w sposób
ciągły, a podana moc szczytowa impulsu światła z lasera to moc chwilowa,
osiągana przez bardzo krótki czas trwania impulsu, zaś pomiędzy impulsami
moc wynosi zero.

Fot. 1. Laser femtosekundowy (po prawej) ze wzmacniaczem (po lewej)

O tym, jak duża jest moc szczytowa promieniowania pochodzącego z lasera femtosekundowego, może świadczyć film [1] dostępny w serwisie YouTube
oraz fot. 2. Przedstawia ona obłoczek plazmy wytworzonej w powietrzu za
pomocą impulsów światła z lasera femtosekundowego, skupionych soczewką
widoczną po lewej stronie zdjęcia. Plazma powstaje w ognisku soczewki. Temperatura centrum obłoczka to kilkadziesiąt tysięcy stopni Celsjusza. Powstawanie tej plazmy można wyjaśnić wystąpieniem przebicia elektrycznego (iskry)
zachodzącego pod wpływem silnego pola elektrycznego (światło to przecież
pole elektromagnetyczne) i podgrzewania powietrza światłem. Pisk słyszalny
na filmie to „grzmoty” towarzyszące powstawaniu plazmy, powtarzające się
przy każdym impulsie lasera, czyli 1000 razy na sekundę.

Fot. 2. Obłoczek plazmowy (po prawej
stronie) wytworzony w powietrzu skupioną wiązką światła z lasera femtosekundowego. Sama wiązka lasera jest niewidoczna ze względu na wysoką czystość
powietrza w laboratorium i to, że jest to
promieniowanie z zakresu bliskiej podczerwieni
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Jak powstają tak krótkie impulsy światła? Na pewno nie poprzez szybkie
mechaniczne czy elektryczne odsłanianie i zasłanianie wiązki lasera pracy ciągłej! W laserze femtosekundowym ośrodkiem czynnym jest często kryształ
syntetycznego szafiru domieszkowanego tytanem (wzór chemiczny Ti:Al2O3)
(fot. 3) albo światłowód domieszkowany iterbem lub innymi pierwiastkami
ziem rzadkich. Atomy tych pierwiastków mogą wytwarzać i wzmacniać światło
w szerokim zakresie długości fal. Kryształ szafiru w laserze tytanowo-szafirowym jest, jak mówią fizycy, „pompowany” światłem z innego lasera (fot. 4),
tzn. znajdujące się w krysztale atomy tytanu uzyskują energię, którą potem
mogą oddać w postaci światła wiązki laserowej w wyniku emisji wymuszonej.

Fot. 3. Kryształ tytanowo-szafirowy wzmacniacza femtosekundowego. Metalowa oprawka
chłodzona wodą zapewnia stabilizację temperatury kryształu

Fot. 4. Wnętrze działającego wzmacniacza lasera femtosekundowego. U góry widoczny
świecący na czerwono kryształ szafiru oświetlony skupionymi, zielonymi wiązkami światła z laserów pompujących (u dołu). Wiązka światła wzmacnianego nie jest widoczna,
ponieważ jest w zakresie bliskiej podczerwieni

Dzięki odpowiedniej konstrukcji tak zwanego rezonatora lasera, ośrodek
czynny generuje i wzmacnia fale o różnych (ale zbliżonych do siebie) częstotliwościach. Te różne fale to tzw. mody drgań. Jeżeli mody zostaną odpowiednio z sobą zsynchronizowane, to fala wypadkowa będzie miała kształt ciągu
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krótkich impulsów. Przedstawiona na rys. 2 fala jest złożeniem pięciu modów
drgań, widoczny jest impuls o dużej amplitudzie. W rzeczywistości w laserach
złożeniu ulega kilkanaście tysięcy modów, dzięki czemu otrzymuje się bardzo
wyraźne, ultrakrótkie impulsy.

Rys. 2. Składanie zsynchronizowanych modów drgań. Linia przerywana oznacza chwilę
czasu, w której wszystkie fale są zsynchronizowane w fazie (mają maksima)

Czytelnik samodzielnie może sprawdzić, że w wyniku złożenia fal o odpowiednich częstotliwościach powstaje ciąg krótkich impulsów. Należy skorzystać z dowolnego programu do rysowania wykresów funkcji lub aplikacji na
tablet, lub smartfon, lub strony internetowej [2]. W okienku wzoru funkcji
wpisz wyrażenie (używaj kropek, a nie przecinków!!):
sin(x) + sin(1.05*x) + sin(1.10*x) + sin(1.15*x) + sin(1.20*x)
Kolejne człony odpowiadają modom fali w rezonatorze lasera. Czynniki
(liczby przy zmiennej x) w kolejnych członach różnią się o stałą wartość.
Można wpisać dalsze wyrazy, im więcej składników będzie zawierała funkcja,
tym impulsy będą coraz krótsze.

Inaczej niż w przypadku lasera pracy ciągłej, światło generowane przez
laser impulsowy ma szerokie widmo, tym szersze, im krótsze są emitowane
przez niego impulsy. Przykładowo, światło z lasera nanosekundowego ma szerokość spektralną poniżej 0,1 nm, a światło z lasera femtosekundowego aż
kilkadziesiąt nanometrów, nie jest więc monochromatyczne.
Laserom femtosekundowym zawdzięcza rozwój tak zwana femtochemia
(Nagroda Nobla z chemii dla Ahmeda Zewaila 1999 r.), a także nowe metody
w precyzyjnej spektroskopii laserowej (Nagroda Nobla z fizyki dla Johna Halla
i Theodora Hänscha w 2005 r.). Ale o tym następnym razem!
[1] https://youtu.be/-adpzFBuMeY
[2] https://www.desmos.com/calculator

WZ
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Fizyczki harcerki
Jadwiga Falkowska i Anna Aleksandra Jasielska

Zazwyczaj młodym ludziom przekazuje się życiorysy wybitnych fizyków, którzy
odcisnęli piętno na rozwoju nauki. A przecież na rozwój fizyki pracowały setki,
a obecnie tysiące, utalentowanych, pracowitych i zasłużonych ludzi.
Współczesna fizyka polska wyszła prawie z niebytu, by w XX wieku osiągnąć
poziom, z którego możemy być dumni. Jacy ludzie ją budowali? Spośród „szeregowych” fizyków jako przykład wybrałam dwie panie, różniące się wiekiem
o jedno pokolenie. Mają one pewne cechy wspólne: są zdecydowanie ponadprzeciętne jako osobowości. Reprezentują pozytywistyczne i zarazem bardzo
patriotyczne postawy. Objawiało się to, zapewne nieprzypadkowo, działalnością harcerską, w czasie wojny – konspiracyjną oraz dodatkowo działalnością
charytatywną. To typowe cechy polskich fizyczek XX wieku. Przypomnijmy tu
życiorysy pani profesor UJ Danuty Kunisz (Neutrino 35) oraz astronomki Rozalii
Szafraniec (Neutrino 32).
Na wstępie należy nadmienić, że w Oddziale Warszawskim PTF w roku 1928
na 94 członków było 18 kobiet, w Lwowskim Oddziale na 54 osoby – 4 kobiety,
ale w oddziale Wileńskim na 24 osoby tylko jedna kobieta.
Starsza z przedstawianych pań to Jadwiga Falkowska
(1889–1944), znacznie bardziej znana z działalności harcerskiej i powstańczej. Była współzałożycielką żeńskiego
harcerstwa, bohaterką Powstania Warszawskiego. Jako fizyczka prowadziła badania naukowe, spełniała się też w roli
nauczycielki fizyki oraz udzielała się w nowo powstałym Towarzystwie Fizycznym.
Jadwiga (Jaga) Falkowska urodziła się 13 listopada 1889
roku w rosyjskim mieście Twer nad Wołgą, w rodzinie inteligenckiej, kultywującej polskie tradycje. Uczęszczała do siedmioklasowego Twerskiego Maryjnego
Gimnazjum Żeńskiego, gdzie zorganizowała koło samokształceniowe z historii
i literatury dla koleżanek Polek. W 1908 roku, po zdaniu matury ze złotym
medalem (Maria Skłodowska też uzyskała w Warszawie taki medal), rozpoczęła studiowanie fizyki i astronomii na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym
Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Na studiach wstąpiła do pierwszej
drużyny Skautek Polskich i szybko awansowała, bo w roku 1912 była już komendantką drużyn żeńskich. Jej harcerska działalność jest dobrze znana i udokumentowana.
Od 1913 roku studiowała na Uniwersytecie Jagiellońskim. Po wybuchu
I wojny światowej Jaga wyjechała do Rosji. Najpierw do Tweru, gdzie nauczała
i zakładała drużyny skautowe, a w 1915 do Moskwy, gdzie podjęła przerwane
studia.
W 1918 roku wróciła do wolnej Polski i zamieszkała w Warszawie. Ukończyła
studia ze stopniem magisterskim oraz aktywnie działała w naczelnictwie nowo
powstałego ZHP. Podczas wojny polsko-bolszewickiej w 1920 roku Jadwiga
włączyła się w organizację harcerskiej tzw. czołówki sanitarnej.
Jesienią 1920 roku wyjechała do Wilna i objęła tam posadę asystentki katedry fizyki prof. Dziewulskiego. Była członkinią Oddziału Wileńskiego Polskiego
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Towarzystwa Fizycznego. Jednocześnie została Komendantką Chorągwi Wileńskiej i prowadziła starsze harcerstwo.  
Po pięciu latach wróciła do Warszawy i została asystentką w katedrze fizyki
na Politechnice Warszawskiej, ponadto uczyła w szkole w Wyszkowie. Nadal
aktywnie pracowała jako instruktorka, pełniąc dwukrotnie funkcję Komendantki Chorągwi Warszawskiej, a w latach 1926–1927 Naczelniczki Harcerek. Jak
widzimy, harcerstwo „konkurowało” z fizyką. Harmonijnie obie pasje połączyła
jako nauczycielka fizyki w Liceum Krzemienieckim. Jadwiga osiągała doskonałe
wyniki stosując nowoczesne metody nauczania. W celu rozwijania zainteresowania uczniów fizyką i astronomią organizowała kółka samokształceniowe,
które pracowały nad wybranymi zagadnieniami.
W latach 1933–1936 Jadwiga objęła dodatkowo stanowisko dyrektora internatu Liceum Krzemienieckiego.
Obdarzona ścisłym, wnikliwym umysłem Jadwiga miała zdolność subtelnej obserwacji. Umiała uchwycić w każdym zagadnieniu to, co istotne. Zawsze pełna poszanowania godności każdego człowieka. Pracując w Liceum Krzemienieckim własnym
przykładem i głoszonymi przekonaniami uczyła równego poszanowania młodzieży
polskiej, ukraińskiej i żydowskiej. Pełna była uwagi na drugiego człowieka. Szukała
w nim tego, co dobre, wierzyła w niego. Cechowała ją tolerancja i poszanowanie
poglądów innych ludzi. Każdy, kto się zetknął z Jagą czy w pracy skautowej, czy na
studiach jako kolega, uczeń pamięta ją, a wielu uważa za wielkie szczęście, że spotkało ją na swojej drodze (http://www.blekitna14.pl/jaga.htm).

W 1938 roku Jadwiga wróciła do Warszawy. W czasie okupacji organizowała konspiracyjne harcerstwo żeńskie i została
ponownie komendantką Chorągwi Warszawskiej, a od 1941
roku także komendantką pogotowia harcerek. Uczestniczyła
w tajnym nauczaniu, znajdowała czas na pogłębianie swojej wiedzy, studiowała filozofię
i teorię pedagogiki. Miała barSłynne Liceum Krzemienieckie (jego absolwentem był Judzo wszechstronne zaintereliusz Słowacki) – polska szkoła w Krzemieńcu na Wołyniu.
sowania: astronomia, fizyka,
Widok współczesny
prawo, a także rzeźba i architektura. Została zastrzelona 7 sierpnia 1944 roku przez oddziały Rosyjskiej
Wyzwoleńczej Armii Ludowej (RONA).
Druga z pań to Anna Aleksandra Jasielska (1920–1983)
zwana Andzią, należąca w pewnym sensie do pokolenia wychowanek Jadwigi Falkowskiej. Wychowane już w II Rzeczpospolitej dziewczęta mogły otrzymać w szkołach bardzo dobre wykształcenie zarówno merytoryczne, jak i patriotyczne.
To pokolenie, które najbardziej ucierpiało w czasie II wojny
światowej, okupacji niemieckiej i w czasie powojennym. Wielu z tych, co przeżyli, nie miało już szans, by rozwinąć swoje
profesjonalne kariery.
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Jak potoczyły się losy fizyczki urodzonej w 1920 roku w Stanisławowie
(obecnie Iwanofrankiwsk na Ukrainie)? Andzia urodziła się w inteligenckiej rodzinie księgarzy. Jej matka była nauczycielką matematyki w tamtejszym seminarium nauczycielskim.
Andzia uczęszczała do Żeńskiego Gimnazjum Humanistycznego Sióstr Urszulanek, w którym jednak nauka matematyki i przedmiotów ścisłych nie była
spychana na margines. Andzia wychowywała się ze swą krewniaczką rówieśnicą Heleną Anną Jasielską (późniejszą profesor fizyki Jasielską-Harajdą w Poznaniu) – i to zapewne wzmacniało u obu dziewcząt zainteresowanie fizyką.
Po zdaniu matury w 1938 roku Andzia, zamiast planowanych studiów, wyjechała na praktykę księgarską do Poznania, by w 1939 roku objąć po ojcu
księgarnię w Stanisławowie.
W czasie okupacji – zarówno sowieckiej jak i niemieckiej – była bardzo
aktywna w konspiracji, tak w tajnym nauczaniu (matematyki i fizyki), jak
i w związku walki zbrojnej, potem AK, w harcerstwie oraz w Radzie Głównej
Opiekuńczej RGO. Jej działalność to materiał na pasjonujący film akcji.
Po wojnie do 1948 roku pracowała jako księgarz, kontynuując tradycję rodzinną. Miała też epizod życia klasztornego, w 1949 roku wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Urszulanek. Wytrwała w zakonie do 1953 roku. Niezależnie od
pobożności miała silną osobowość, była kobietą czynu, bardzo towarzyską. To
nie pasowało do życia w klasztorze.
W 1956 roku, w wieku 36 lat, powróciła do swoich młodzieńczych zainteresowań i zapisała się na studia z fizyki w trybie zaocznym w Wyższej Szkole Pedagogicznej na Śląsku. Pięcioletni kurs ukończyła w cztery lata i podjęła pracę
na tej uczelni na stanowisku asystenta technicznego, gdyż ze względu na wiek
(40 lat) nie mogła uzyskać normalnej asystentury. Oprócz pracy dydaktycznej
ze studentami uczyła też w VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Wilhelma Piecka oraz liceum dla pracujących. Talenty pedagogiczne i długoletnia praktyka
w tajnym nauczaniu znalazły doskonałe zastosowanie. Równocześnie włączyła
się w prace naukowo-badawcze prowadzone we współpracy z Pracownią Reakcji Jądrowych IFJ W Bronowicach w Krakowie. Zespół pracował korzystając
z technik emulsji jądrowych, które umożliwiły znaczące odkrycia w fizyce jądrowej i w fizyce wysokich energii. Doktorat Anna Jasielska uzyskała w 1969
roku na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Promotorem był wybitny fizyk
profesor Kazimierz Grotowski.
Do czasu przejścia na emeryturę w 1980 roku pracowała w różnych uczelniach oraz w IFJ jako fizyk, pedagog i organizator. Oprócz fizyki miała inne
zainteresowania – na KUL-u uzyskała dyplom Instytutu Wyższej Kultury Religijnej, a w Kielcach na Wieczorowym Uniwersytecie Marksizmu-Leninizmu ukończyła studium historii najnowszej. O pracy społecznej Anny Jasielskiej można
by wiele napisać (patrz Wikipedia).
Niewątpliwie dokonania Jasielskiej na polu fizyki nie są zbyt znaczące. Późny start i mnogość innych zainteresowań wykluczają duże osiągnięcia. Fizyka
jest wymagająca i potrzebuje stałej koncentracji na rozwiązywanym problemie. Wkład Jasielskiej w fizykę polega przede wszystkim na jej działalności
pedagogicznej i dydaktycznej oraz na wniesieniu w środowisko fizyków ożywczej inności, dzisiaj użylibyśmy modnego słowa, na ubogaceniu. Jasielska jest
przykładem na to, że fizyka przyciągała nietuzinkowe kobiety.
Z.G-M
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Doświadczenia na wakacje
Olej, woda i emulsje
Przygotuj: 3 przezroczyste szklanki, pół szklanki oleju jadalnego, 1 nabój atramentowy do pióra, pół litra
wody z kranu, 2 łyżki płynu do mycia naczyń, czystą łyżkę, zegarek.
Eksperyment
Uwaga! Po wykonaniu każdej z podanych niżej czynności, obserwuj zachowanie wszystkich cieczy w szklance.
1. Napełnij wszystkie szklanki do połowy wodą.
2. Wciśnij 2 krople atramentu do pierwszej szklanki.
3. Zamieszaj wodę czystą łyżką.
4. Wlej 3 łyżki oleju do drugiej szklanki. Odczekaj, aż cały olej zgromadzi się
na powierzchni wody.
5. Zamieszaj ciecze w drugiej szklance i ponownie odczekaj aż olej wypłynie
na powierzchnię wody.
6. Wlej pozostały olej do trzeciej szklanki. Odczekaj, aż olej wypłynie na powierzchnię wody.
7. Wciśnij 8 kropli atramentu do trzeciej szklanki. Odczekaj 2 minuty.
8. Dokładnie wymieszaj ciecze w trzeciej szklance. Odczekaj 5–10 minut.
9. Dodaj do trzeciej szklanki 2 łyżki płynu do mycia naczyń i dokładnie wymieszaj. Odczekaj 10 minut.
Obserwacja
1. Co dzieje się z atramentem w czystej wodzie?
2. Co się dzieje z olejem wlanym do wody?
3. Czy używając łyżki można na trwałe wymieszać olej z wodą?
Komentarz
Ciecze po zmieszaniu z innymi cieczami mogą się zachowywać w różny
sposób. Atrament wlany do wody przemieszcza się w niej w postaci smug i samoczynnie rozpuszcza się w niej częściowo, a gdy wodę z atramentem zamieszamy łyżką – utworzy się ciecz o jednolitym kolorze. Atrament tworzy
jednorodną mieszaninę z wodą, ponieważ jest produkowany na bazie wody.
Mówimy, że atrament jest hydrofilowy („lubi wodę”). Z kolei olej wlany do
wody w ogóle się z nią nie miesza i po krótkim czasie wypływa na jej powierzchnię. Olej i woda separują się (oddzielają od siebie). Olej wypływa na
powierzchnię wody, ponieważ jest od niej mniej gęsty, co oznacza, że 1 litr
oleju waży mniej niż 1 litr wody. Olej i inne tłuste substancje nie rozpuszczają
się w wodzie, ponieważ są hydrofobowe (mają „fobię przed wodą”, czyli „boją
się wody”).
Można jednak stworzyć mieszaninę, w której rozbije się olej i wodę na tak
małe krople, że nie będą one w stanie z powrotem połączyć się w dwie różne,
separujące się substancje. Taką mieszaninę nazywamy emulsją. Emulsją jest
na przykład mleko homogenizowane, które kupujemy w sklepie. Mleko krowie
zawiera w sobie dużo tłuszczu, który w naturalny sposób separuje się w formie śmietanki na powierzchni tego mleka już po kilku godzinach. Zatem, aby
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zatrzymać tłuszcz w mleku, silny strumień mleka przeciska się przez wąskie
sita, rozbijając w ten sposób cząsteczki tłuszczu na malutkie kropelki, które nie
łączą się już z powrotem i pozostają zawieszone w mleku.
Emulsjami są także niektóre farby produkowane na bazie oleju, a także
lekarstwa i kosmetyki. Aby otrzymać szczególnie gładką emulsję i zapewnić
jej trwałość, w produktach tych stosuje się specjalne substancje zwane emulgatorami. Jednym z nich jest żółtko jajka. Dodając w odpowiedniej proporcji
olej do utartego żółtka można wyprodukować majonez. Innym emulgatorem
jest płyn do mycia naczyń. Mieszanina, która wytwarza się pod koniec naszego
doświadczenia w górnej części trzeciej szklanki, jest emulsją.
DS

Pędzące dźwięki
Przygotuj:
o telefon komórkowy typu smartfon z dyktafonem i komputer z głośnikami,
o podłączenie do Internetu,
albo
o dowolne urządzenie wielkości dłoni, mogące wydawać przez dłuższy czas
jeden i ten sam głośny ton.
Uwaga! Program komputerowy lub aplikacje zaproponowane do użycia w tym
zadaniu są darmowe i nie są jedynymi programami dostępnymi w Internecie,
z których można skorzystać. Każdy czytelnik może znaleźć dowolny inny program o podobnych możliwościach.
Zadanie
Przygotowanie źródła dźwięku wydającego jeden ton może się odbyć na trzy
różne sposoby.
1. Przygotuj dowolne urządzenie wielkości dłoni, mogące wydawać przez dłuższy czas jeden i ten sam ton (np. budzik starego typu);
albo
2. Wejdź na stronę internetową http://www.szynalski.com/tone-generator
a) kliknij przycisk PLAY;
b) jeżeli wszystko działa prawidłowo, powinien być słyszalny jeden konkretny ton;
c) jeżeli go nie słyszysz, spróbuj zwiększyć głośność;
d) nagraj ten dźwięk na dyktafonie smartfonu przez 1 minutę;
e) zapisz nagranie w komórce;
albo
3. Sprawdź, jaki masz system operacyjny w twojej komórce;
a) w przypadku telefonu komórkowego z systemem Android możesz użyć
aplikacji o nazwie Frequency Generator (Sound);
b) w przypadku telefonu komórkowego z systemem Windows Phone, Apple iOS lub Blackberry OS możesz użyć aplikacji o nazwie Tone generator;
c) w każdym z powyższych przypadków zapoznaj się z instrukcją obsługi
danego programu, jeśli masz problemy z jego używaniem.
Uwaga! Wszystkie wymienione powyżej programy powinny być darmowe. Nie
ściągaj programów, które wymagają opłat.
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Eksperyment
1. Posłuchaj przez 1 minutę dźwięku przygotowanego na wybranym przez ciebie urządzeniu.
2. Mocno ujmij urządzenie jedną dłonią.
3. Ponownie włącz odtwarzanie tonu w urządzeniu i zamaszyście machaj ręką
w przód i w tył, sięgając jak najdalej. Co jakiś czas na chwilę zatrzymuj
rękę. W tym samym czasie przysłuchuj się dźwiękom wydobywanym z urządzenia.
Obserwacje
1. Czy słyszysz jakieś różnice w dźwiękach wydawanych przez urządzenie, gdy
nim poruszasz, i gdy nim nie poruszasz?
2. W której z poniższych sytuacji tony wydawane przez urządzenie są najwyższe, a w której najniższe:
a) gdy ręka się od ciebie oddala,
b) gdy zbliżasz rękę do siebie,
c) gdy urządzenie jest nieruchome.
Pytanie
1. Czy słyszałeś podobny efekt już wcześniej, a jeśli tak, to gdzie?
Komentarz
Wokół nas cały czas rozchodzi się bardzo wiele dźwięków, szczególnie, jeśli
mieszka się w ruchliwym mieście. Dźwięki, które słyszysz, mogą mieć różną
częstotliwość. Niska częstotliwość dźwięku oznacza, że dźwięk jest niski, np.
męskie głosy wokalne – baryton i bas – są niskie. Bardzo wysoka częstotliwość dźwięku oznacza, że wydaje się on jakby „cieńszy”, piszczący. Damskie
głosy, czyli alt i sopran są wyższe od męskich. Z głosów wokalnych najniższy
jest bas, a najwyższy – sopran.
Gdy urządzenie wydające jeden ustalony ton nie porusza się, słyszymy wydobywający się z niego monotonny dźwięk o jednej częstotliwości (podstawowy dźwięk urządzenia). Kiedy jednak urządzenie to zbliża się lub oddala od
nas – częstotliwości odbieranych przez nas dźwięków są różne od podstawowej
i zależą od prędkości poruszania się urządzenia względem nas. Im większa
prędkość, tym wyraźniej słychać różnice, przy czym istnieje pewna uniwersalna reguła: gdy urządzenie oddala się
od nas, to słyszana przez nas częstotliwość jest niższa od tej przez nie wysyłanej. Natomiast gdy urządzenie się do
nas przybliża, to słyszana przez nas częstotliwość jest wyższa od tej przez nie
wysyłanej. Zjawisko zmiany częstotliwości odbieranej przez obserwatora pod
wpływem ruchu nazywane jest efektem
Dopplera od nazwiska jego odkrywcy
z XIX wieku. Naukowe potwierdzenie
tego zjawiska otrzymał Christoph Buys-Ballot, który poprosił grupę trębaczy,
aby wsiedli do pociągu i grali cały czas
jeden ton. Pociąg przejeżdżał obok naukowca na tyle szybko, że usłyszał on
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wyraźne różnice częstotliwości dochodzących do niego dźwięków. Wyższe –
gdy pociąg się zbliżał, a niższe – gdy się oddalał.
Co ciekawe, sam Doppler dokonał swojego odkrycia nie dla dźwięku, czyli
fali akustycznej, ale dla światła, czyli fali zupełnie innego typu (fali elektromagnetycznej). Zaobserwował wówczas zmianę koloru światła (a zatem – zmianę
częstotliwości) pewnych gwiazd pod wpływem ich ruchu.
Pomyśl
1. Sygnały syren karetek pogotowia i innych specjalnych pojazdów ratowniczych składają się zwykle z dwóch naprzemiennych dźwięków o ustalonych
częstotliwościach. Czy wsłuchując się w taki sygnał można by rozstrzygnąć,
czy karetka zbliża się, stoi, czy oddala się?
2. Gdzie mógłby się przydać efekt Dopplera w życiu codziennym?
3. W jakich dziedzinach nauki można wykorzystać to zjawisko? Do badania
czego?
DS

Zobacz też:
http://www.neutrino.if.uj.edu.pl/archiwum/2016/32 – Efekt Dopplera
http://www.neutrino.if.uj.edu.pl/documents/12578688/54963ba1-5798-4394a6a0-5d61a12e88d7

Zegar słoneczny
Przygotuj:
o wydrukowany wzór zegara słonecznego
zamieszczony poniżej
o nożyczki
o słoneczny dzień  
o kartkę i coś do pisania
o zegarek
o taśmę klejącą
Zegar słoneczny na terenie Kampusu

Zadanie
600-lecia Odnowienia UJ
1. Na wydrukowanym wzorze zegara słonecznego:
a) linie ciągłe z narysowanymi na nich nożyczkami oznaczają linie cięcia,
b) linie przerywane oznaczają linie zgięcia,
c) litery A, B, C, D oraz X, Y, Z oznaczają kolejność wykonywania czynności.
2. Przetnij kartkę z wzorem zegara na pół wzdłuż linii oznaczonej A. W ten
sposób otrzymasz dwie kartki. Na jednej będzie tarcza zegara (na rysunku
powyżej linii A), a na drugiej grot zegara (na rysunku poniżej linii A).
3. Przetnij kartkę wzdłuż obu linii oznaczonych jako B.
4. Złóż kartkę na pół wzdłuż przerywanej linii oznaczonej X nadrukami na
zewnątrz i nie rozkładaj jej.
5. Nadal złożoną kartkę przetnij wzdłuż linii oznaczonych jako C, tak aby wycięcia powstały w obu połówkach zgiętej kartki.
6. Złóż kartkę wzdłuż linii Y wydrukiem do wewnątrz.
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7. Złóż kartkę wzdłuż linii Z wydrukiem do wewnątrz.
8. Po odpowiednim złożeniu kartki wzdłuż linii X, Y, Z fragmenty z narysowanymi połówkami uśmiechniętej buzi powinny się stykać tworząc podstawę
grota. Grot to element wycięty wzdłuż linii C.
9. Natnij drugą połówkę kartki (tarczę zegara) wzdłuż linii D, ale tylko do małej poziomej kreski. Nie tnij dalej.
10. Otrzymany poprzednio (w punktach 1–8) grot zegara wsuń w rozcięcie
D tak, aby podstawa grota dochodziła do małej poziomej kreski. Należy
najpierw pod tarczę zegara wsunąć tę
krawędź podstawy grota, bliżej której
narysowana jest buzia.
11. Po poprawnym wykonaniu poleceń
grot powinien znajdować się nad linią
oznaczoną jako 12, tak jak na rysunku
obok.
12. Zwróć uwagę na to, żeby grot sterczał
prosto i nie był pochylony ani w prawo, ani w lewo.
13. Jeżeli chcesz by Twój zegar był bardziej wytrzymały możesz go skleić.
Eksperyment – pomiar czasu
1. Doświadczenie można wykonać jedynie w słoneczny dzień, gdy Słońce nie
jest za chmurami, np. stawiając zegar na parapecie okna, na które świeci
Słońce.
2. Dokładnie o godzinie 12:00 obróć zegar grotem przeciwnie do Słońca, tak
by cień grota na tarczy pokrywał się dokładnie z linią oznaczoną jako 12.
Zegar ustaw w takim miejscu, aby mógł tam stać aż do następnego dnia.
Przyklej go do podłoża taśmą klejącą.
3. Bez przesuwania zegara obserwuj położenie cienia w czasie kolejnych pełnych godzin (o 13, 14, 15 itd.). Zapisuj na kartce, w jakiej pozycji znajduje
się cień o pełnej godzinie.
4. Jeśli następnego dnia też będzie świeciło Słońce obserwuj położenie cienia
na zegarze. Zapisuj na kartce, w jakiej pozycji na skali zegara słonecznego
znajduje się cień o pełnej godzinie wskazywanej przez tradycyjny zegar.
Obserwacja
1. Czy cień grotu w czasie kolejnych godzin wskazuje dokładnie godzinę, którą powinien?
2. O której godzinie różnica pomiędzy czasem podanym na twoim zegarku
a czasem odczytanym z zegara słonecznego jest największa?
Komentarz
Zegary słoneczne były jednymi z pierwszych zegarów używanych przez
człowieka. Dlaczego? Ponieważ kiedyś to pozorny ruch Słońca po sferze
niebieskiej wyznaczał tryb życia ludzi. Według niego ludzie ustalali, kiedy
wstać do pracy, a kiedy położyć się spać. Słońce jest zegarem bardzo pewnym,
chociaż mało dokładnym. Codziennie wschodzi w pobliżu geograficznego kierunku wschodniego i zachodzi w pobliżu zachodu geograficznego. Natomiast
w momencie górowania, czyli gdy znajduje się w najwyższym punkcie na
niebie, patrząc na nie w Polsce patrzymy dokładnie w kierunku południowym.
Niestety, jak samemu można się przekonać wykonując eksperyment z zegarem słonecznym, nie jest to zegar dokładny. Czasem spieszy się, a czasem
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zwalnia. Z czym jest to związane? W zimie dni są krótkie, a w lecie dłuższe.
W zimie w ciągu dnia Słońce znajduje się niżej nad horyzontem niż w lecie.
Z tego powodu w ciągu całego roku cień grota w zegarach słonecznych pada
na tarczę pod różnymi kątami. Dawno temu ludziom nie była potrzebna taka
dokładność w określaniu czasu jak dzisiaj; nie było np. dokładnie określonych
godzin pracy czy nauki.
Ulepszając zegary słoneczne można zmniejszyć jego błąd do około 20 minut
w ciągu roku, jednak budowa zegara słonecznego nie jest prosta. To, jak pochylony jest grot nad tarczą oraz w jakiej odległości od siebie znajdują się linie
oznaczające poszczególne godziny, zależy od szerokości geograficznej. Im
dalej na północ, tym grot musi bardziej sterczeć w górę, a im bliżej równika,
tym musi być bardziej pochylony. Oznacza to, że zegar słoneczny kupiony na
wycieczce w Egipcie będzie gorzej pokazywał czas w Polsce niż zegar zbudowany specjalnie dla polskich szerokości geograficznych.
Zegary słoneczne zwykle znajdowały się na głównych obiektach w centrach
wsi i miast. Często na starych ratuszach, kościołach, budynkach zamożnych
mieszczan możesz znaleźć dawne zegary słoneczne. Dziś zazwyczaj montuje
się je bardziej dla ozdoby niż do określania dokładnego czasu, bo do tego służą nam już znacznie bardziej precyzyjne zegarki na rękę, bądź w telefonach
komórkowych.

Zegar na dziedzińcu Liceum im. Nowodworskiego, pl. na Groblach 9 (fot. J. Weiner)

Pozorny ruch Słońca po sferze niebieskiej
Sfera niebieska to obszar nieba widziany z danego miejsca na Ziemi. Ruch
Słońca nazywamy pozornym dlatego, że tak naprawdę to nie Słońce porusza
się wokół Ziemi, a Ziemia wokół Słońca i dodatkowo Ziemia obraca się wokół
własnej osi. Jednakże stojąc na Ziemi nie odczuwamy jej ruchu i wydaje się
nam, że to Słońce porusza się po niebie. Pierwszym uczonym, który opisał naukowo, że ruch Słońca jest pozorny, i że Ziemia obraca się wokół Słońca, był
polski astronom Mikołaj Kopernik. Mówi się o nim metaforycznie: „Wstrzymał
Słońce, ruszył Ziemię”, a przewrót w nauce, jaki dokonał swoim odkryciem,
nazywamy przełomem kopernikańskim.
Horyzont
To pozorna linia łącząca sferę niebieską z ziemią.
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Mateusz Wojtaszek
Polecamy:
http://gnomonika.pl/news.php?id=46
http://www.eko.uj.edu.pl/weiner/zegary_www/zegarsloneczny/zegar.html

