Neutrino 42

Co w zeszycie
Doniosłe odkrycia naukowe doceniane są różnymi nagrodami o większym lub
mniejszym prestiżu. To nie tylko ukoronowanie prac badawczych uczonych, ale
także popularyzacja nauki, wiadomość wysłana do światowej, krajowej lub lokalnej społeczności – naukowcy są potrzebni, a ich praca jest niezwykle ważna,
gdyż zmienia na lepsze nasze życie. W zespołach naukowych pojawia się coraz więcej dziewcząt i kobiet, ale ich obecność nie jest jeszcze wystarczająca,
głównie z powodów społecznych. Nagrody naukowe przyznane kobietom mają,
między innymi, zwrócić uwagę dziewcząt i zachęcić je do kariery związanej
z pracą naukową.
W niniejszym numerze przedstawiamy kilka przykładów osiągnięć naukowych kobiet. W drugiej części artykułu o laserze femtosekundowym wyjaśniamy metodę wzmacniania impulsów światła, której elementem jest powstawanie tzw. impulsów świergoczących. To między innymi za ten mechanizm
przyznano Nagrodę Nobla z fizyki w 2018, jednej z jego badaczek, Donnie
Strickland (zaledwie trzeciej kobiecie w historii, która tę nagrodę otrzymała).
A na deser… lody, czyli artykuł o tym, jak przechowywać ten mrożony deser,
aby na dłużej zachował swoje walory smakowe.
Zeszyt kończą dwa doświadczenia i kilka zadań na temat ciepła i przemian
energetycznych.
DS
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Laser femtosekundowy cz. 2
W Neutrino 37 (Lato 2017) przedstawiono zasadę działania lasera generującego wiązkę światła w postaci ultrakrótkich impulsów o czasie trwania rzędu femtosekund (przedrostek femto oznacza 10–15). Teraz poznamy metodę
wzmacniania impulsów światła. Przedstawiony na poniższej fotografii zestaw
znajdujący się na wyposażeniu laboratorium Zakładu Fotoniki Instytutu Fizyki
im. Mariana Smoluchowskiego (Uniwersytet Jagielloński) składa się z tak zwanego oscylatora i ze wzmacniacza.

Rys. 1. Laser femtosekundowy ze wzmacniaczem oraz układami sterowania i chłodzenia

Przypomnijmy: rolą oscylatora jest wytworzenie ultrakrótkich impulsów
światła, a zasada jego działania opiera się na wytwarzaniu i synchronizowaniu
tzw. modów drgań – fal światła o odpowiednio dobranych częstotliwościach.
Ważną różnicą pomiędzy laserem o pracy ciągłej a laserem femtosekundowym
jest szerokość spektralna, czyli zakres częstotliwości (lub długości fali) widma wytwarzanego promieniowania – światło z lasera femtosekundowego ma
szerokie widmo, tzn. nie jest monochromatyczne.
Wzmacniacz, ale inny niż do muzyki
Pewną wadą oscylatora jest mała moc generowanego światła, a ściślej mówiąc
– mała energia impulsów, najczęściej rzędu nanodżuli (nJ, przedrostek nano
oznacza 10–9). Niektóre eksperymenty wymagają impulsów światła o znacznie większej energii. Właśnie z tego powodu światło z oscylatora poddaje się
wzmacnianiu. Ogólna zasada działania wzmacniacza światła jest analogiczna
do zasady działania wzmacniania sygnału elektrycznego np. we wzmacniaczu
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akustycznym stosowanym do nagłośnienia w salach koncertowych. Nie wdając
się w szczegóły techniczne, idea jest taka – do pewnego elementu elektronicznego (np. tranzystora) doprowadza się sygnał, który chcemy wzmocnić (w postaci sygnału elektrycznego) oraz zasilanie – również w postaci elektrycznej.
W wyniku wzmacniania na wyjściu otrzymuje się sygnał – również elektryczny
– o większej amplitudzie. W przypadku wzmacniacza światła idea jest taka
sama, z tą różnicą, że zarówno sygnał wejściowy, zasilanie (tzw. pompowanie),
jak i sygnał wyjściowy – mają postać światła, czyli fali elektromagnetycznej.
Wzmacnianie odbywa się w krysztale tytanowo-szafirowym przedstawionym
na fotografii.

Rys. 2. Kryształ tytanowo szafirowy wzmacniacza w metalowej oprawce

Kryształ tytanowo-szafirowy, tak samo jak w oscylatorze, jest oświetlany bardzo silnym światłem z innego lasera (również impulsowego, ale nanosekundowego), w wyniku czego rośnie energia atomów tytanu znajdujących się w krzysztale.
Gdy w taki wzbudzony atom „trafi” foton pochodzący np. z oscylatora, to zostanie
on „podwojony” w wyniku zjawiska emisji wymuszonej. Zarówno foton wymuszający, jak i wymuszony, mogą wymusić emisję kolejnych fotonów, jeśli natrafią na wzbudzone atomy. Takie powielenie liczby fotonów odpowiada zwiększeniu
amplitudy fali elektromagnetycznej. W omawianym modelu wzmacniacza liczba
fotonów wychodzących z kryształu jest około 5 razy większa od liczby fotonów
wchodzących do kryształu, po czym wiązka światła jest kierowana z powrotem do
kryształu, gdzie znowu jest wzmacniana 5 razy i ten proces powtarza się jeszcze
sześciokrotnie. W wyniku ośmiu przejść przez kryształ energia impulsów światła
jest zatem zwiększana 58 czyli kilkaset tysięcy razy!
Emisja wymuszona (stymulowana, indukowana) to proces optyczny polegający na emisji fotonu przez atom lub jon w wyniku oddziaływania z fotonem inicjującym. Warunkiem zajścia emisji wymuszonej jest równość energii
fotonu i energii wzbudzenia atomu. Atom lub jon wzbudzony nie pochłania fotonu inicjującego, tylko powraca do niższego stanu energetycznego, emitując
jednocześnie drugi taki sam foton. Emitowany foton ma kierunek, częstotliwość, energię, fazę i polaryzację taką samą, jak foton wymuszający emisję.
Zjawisko emisji wymuszonej teoretycznie przewidział Albert Einstein – zauważył on, że bez występowania tego zjawiska nie mogłoby dojść do równowagi między procesami pochłaniania i emisji promieniowania.
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Ostrożnie ze światłem, czyli jak nie zniszczyć lusterek
Oczywistym staje się, że światło w postaci bardzo krótkich impulsów o dużej
energii ma bardzo dużą moc chwilową. Ponadto wzmacnianie światła w krysztale wymaga silnego skupienia wiązki światła np. za pomocą soczewki, na bardzo małym obszarze kryształu, zatem światło padające na kryształ ma bardzo
duże natężenie (moc podzielona przez pole powierzchni). Może to doprowadzić do uszkodzenia kryształu szafirowego lub innych elementów optycznych
wzmacniacza, takich jak soczewki czy lustra. Rozwiązanie problemu jest dosyć proste, przynajmniej w teorii: Weź krótki impuls laserowy, rozciągnij go
w czasie, wzmocnij i ściśnij ponownie. Co to oznacza? Najpierw należy krótkie
impulsy laserowe wydłużyć, czyli zwiększyć czas ich trwania do takiej wartości,
aby moc światła była odpowiednio mała i bezpieczna, następnie wzmocnić te
impulsy, a na koniec skrócić je (skompresować) z powrotem do femtosekund.
Często to, co w teorii wydaje się proste, nie jest wcale takie łatwe w praktyce. Jednak udało się! Francuz Gérard Mourou i kanadyjka Donna Strickland
opracowali tak zwaną metodę impulsów świergoczących (ang. chirped pulse
amplification – w skrócie CPA).

Rys. 3. Idea metody CPA. Rys. Johan Jarnestad/Royal Swedish Academy of Sciences

Impulsy świergoczące
Świergot za pewne słyszał nie raz każdy z Czytelników. Niektóre ptaki świergoczą, czyli wydają krótkie, piskliwe dźwięki, z charakterystyczną zmianą częstotliwości. W przypadku impulsów laserowych świergot również polega na tym,
że częstotliwość fali zwiększa się w czasie trwania impulsu. Oscylacje pola
elektrycznego impulsu świergoczącego przedstawia rys. 4. Widać, że w miarę
upływu czasu (idąc od lewej do prawej strony wykresu) oscylacje są coraz bardziej „zagęszczone”, czyli zmniejsza się okres drgań, a co za tym idzie – zwiększa częstotliwość. Ponadto amplituda oscylacji początkowo rośnie, w chwili
t = 0 osiąga największą wartość, a potem maleje, co odpowiada impulsowemu
charakterowi fali.

4

Neutrino 42

Rys. 4. Oscylacje pola elektrycznego impulsu świergoczącego w czasie. Widoczny jest wzrost częstotliwości drgań. Rysunek pochodzi ze strony https://www.rp-photonics.com/chirp.html

Impulsy takie można stosunkowo łatwo otrzymać z impulsów pochodzących
z oscylatora lasera femtosekundowego przy pomocy siatki dyfrakcyjnej,
a właściwie to dwóch takich siatek. Siatka dyfrakcyjna, choć działa na zupełnie
innej zasadzie, rozszczepia światło podobnie, jak pryzmat, czyli kieruje w różne strony fale o rożnej długości fali. Tak zwany rozciągacz (ang. stretcher),
czyli odpowiednio ustawione dwie siatki dyfrakcyjne, umożliwia opóźnienie fal
o większej częstotliwości względem fal o mniejszej częstotliwości, lub odwrotnie. „Czerwona” (a ściślej rzecz ujmując wolnozmienna) część impulsu mając
do przebycia krótszą drogę, wyprzedza składową „niebieską” (szybkozmienną).
Odpowiada to zwiększeniu czasu trwania impulsu laserowego. Taki świergoczący, wydłużony impuls jest kierowany do kryształu wzmacniającego, a następnie
do układu kompresora, który działa odwrotnie niż rozciągacz. W wyniku tego
otrzymujemy ultrakrótkie impulsy światła o dużej energii (rzędu mJ). Aby to
światło nie uszkodziło dalszej części układu optycznego, z reguły przed kompresorem wiązka światła jest poszerzana, przez co natężenie światła zmniejsza
się do wartości bezpiecznej.
W.Z.
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Fun i satysfakcja zapewnione! Gdzie? W nauce i technice.
Dziewczęta, więcej odwagi!
11 lutego został ustanowiony jako Międzynarodowy Dzień Kobiet i Dziewcząt
w Nauce w celu zachęcenia dziewcząt i dodania im odwagi do uprawiania nauki
i zajmowania się techniką. Uważa się, że ciągle zbyt mało dziewcząt to czyni (tylko 30% naukowców to kobiety). Uważam, że zarówno dziewczęta jak
i chłopcy, dorośli mężczyźni i kobiety powinni w życiu robić to, co im sprawia
przyjemność i to, do czego mają talent i predyspozycje. Matka natura nie rozdziela tych przymiotów sprawiedliwie, ale nie ma obecnie podstaw, by uważać,
iż dziewczęta są wyraźnie w tej materii dyskryminowane. Nauka i technika
potrzebują mądrych, pracowitych i odważnych ludzi. Uważa się, że współczesne wychowanie i wzorce kulturowe wciąż jeszcze nie promują wystarczająco
odwagi u dziewcząt. Stąd ta akcja.
Na szczęście obserwujemy, że coraz więcej kobiet wkracza odważnie
w świat nauki i techniki. Tytułem ilustracji przyjrzyjmy się tylko paru przykładom. W 2018 roku Nagrodę Nobla z fizyki otrzymała kobieta – 59 letnia Donna
Strickland z Kanady za techniczne osiągniecie, a mianowicie otrzymanie krótkich pulsów laserowych dużej mocy.

Profesor Uniwersytetu Waterloo Donna Strickland w towarzystwie króla Karola XVI Gustawa
w trakcie ceremoni noblowskiej (Fredrik Sandberg / The Associated Press)

Prace te wykonała jako młoda doktorantka. Akademia doceniła doniosłe liczne zastosowania takich impulsów, choćby w medycynie, np. do operacji oczu.
Jednak w historii Nagród Nobla to zaledwie trzecia nagroda z fizyki przyznana
kobiecie. Pierwszą noblistką z fizyki była Maria Skłodowska-Curie w 1906 roku
(dobrze się zaczynało!), a drugą była fizyczka jądrowa Maria Geppert-Mayer
w roku 1963. Obie nie miały jako kobiety łatwo w nauce, choć oczywiście trudności piętrzące się przed naszą rodaczką wymagały wręcz heroicznego hartu
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ducha. Donna Strickland w przemówieniu noblowskim podkreśliła, że praca
naukowa przynosi jej dużo radości, co podsumowała krótkim physics is fun.
62-letnia noblistka z chemii Frances Hamilton Arnold to zaledwie piąta kobieta otrzymująca tę nagrodę od czasu ustanowienia nagrody, czyli od 1901
roku. Zachęcamy do odsłuchania jej noblowskiego wystąpienia.

Fotografia noblowska Frances Hamilton Arnold z księciem Filipem

Odkrycia Frances Arnold, dokonane już za młodu, mają kolosalne konsekwencje i szerokie zastosowania w biotechnologii oraz w energii słonecznej.
Jako młoda dziewczyna lubiła geometrię i zagadki, interesowały ją nowe technologie. Obecnie Frances Arnold, jak zapewne wielu innych uczonych, godzi
życie rodzinne (pełne dramatów) z pracą naukową.
Można mieć nadzieję, że liczba noblistek będzie wzrastać. W CERN-ie kobiety nie stanowią już wyjątków, zarówno wśród naukowców, jak i inżynierów
i informatyków. Pełnią odpowiedzialne funkcje kierownicze. Warto przypomnieć
panią profesor Agnieszkę Zalewską, polską specjalistkę fizyki cząstek elementarnych, która przez trzy kadencje była przewodniczącą rady CERN-u. Polecam
czytelnikom film ostatnio nakręcony przez CERN z wypowiedziami niektórych
badaczek, w tym i polki Wioletty Kozłowskiej.
W polskim Narodowym Centrum Promieniowania Synchronotowego Solaris
w Krakowie pracuje dużo młodych kobiet, w tym moja niegdysiejsza studentka dr Adriana Wawrzyniak. Jest ona zastępcą dyrektora do spraw utrzymania
i rozwoju akceleratorów. Widzimy, że tzw. szklany sufit jest przez kobiety skutecznie przebijany. Za diagnostykę i optymalizację wiązki synchrotronowej od-
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powiedzialne są dwie panie: mgr Paulina Klimczyk i dr inż. Marta Ptaszkiewicz.
Na zbiorowej fotografii pracowników SOLARIS-a widzimy sporo pań.

Zdjęcie zbiorowe SOLARIS-a

Na wzrastający udział dziewcząt w fizyce wskazuje lista laureatów nagrody
im. Henryka Niewodniczańskiego dla młodych uczonych. Na 23 laureatów 9
to dziewczęta. W 2018 roku tę nagrodę uzyskała pani inż. dr hab. Karolina
Adrjanowicz.

Karolina Adrjanowicz (fot. K. Magda)

Żyjemy w bardzo ciekawych czasach. Świat się zmienia bardzo szybko i to
w nieprzewidywalny sposób. Pewne jest to, że będziemy potrzebować naukowców, by ratować naszą planetę. Będą oni mieć fascynującą i ciekawą pracę.
Muszą być i odważni, i odpowiedzialni. Jest to wyzwanie zarówno dla dziewcząt
jak i chłopców. Nauka oferuje mądrym ludziom zarówno fun jak i satysfakcję
z pracy.
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Jak to się zaczyna? Zacytuję wypowiedź Eweliny Ryszawy ze znanej obecnie
firmy Astrofizyka, tej która wysłała z misją InSight na Marsa sondę tzw. kreta,
mającego zbadać wnętrze tej planety.

Ewelina Ryszawa

- Lubiłam matematykę, fizykę, rysunek techniczny, więc wymyśliłam, że
będę studiować inżynierię lądową. Ale gdy przyszedł czas wyboru studiów, pomyślałam: po budownictwie będę liczyć, ile zbrojenia w beton włożyć, a to wydawało mi się nudne. Chciałam robić to, co od dziecka mnie pociągało. Poszłam
na Politechnikę Warszawską, kierunek: lotnictwo i kosmonautyka1.
Obecnie jest łatwiej niż kiedyś zostać naukowcem (zwłaszcza dziewczętom).
Trzeba się interesować nowymi technologiami, nauką, „trzymać” z podobnymi
sobie, dyskutować z nimi, podejmować wspólne projekty. Zarażać koleżanki
i kolegów swoimi pasjami. Jest was, czytelniczki i czytelnicy, wystarczająco
dużo, by zmieniać świat!
Poświęcenie się nauce, jak pokazują liczne przykłady, nie wyklucza innych
pasji i zainteresowań. Uczony to nie starszy brodaty pan, żyjący w jakiejś
wieży z kości słoniowej, to może być obecnie np. elegancka wysportowana
kobieta, matka i żona. Godzenie pracy naukowej z obowiązkami rodzinnymi
jest stale dla kobiet trudniejsze, aczkolwiek widać znaczną poprawę. Panowie
też solidarnie przejmują rodzinne obowiązki, wydaje się, że bez większego
uszczerbku dla ich pracy naukowej.
Zjawiskiem nowym jest fakt coraz liczniejszego udziału dziewcząt w grupach wykładowców i badaczy na uczelniach technicznych.
Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet i Dziewcząt w Nauce Instytut Podstawowych Problemów Techniki IPPT PAN opublikował film (https://www.youtube.com/watch?v=M-QwOVCOnzo) pt. „O pracy naukowej”, z wypowiedziami
przedstawicielek kadry badawczej.

Więcej: http://weekend.gazeta.pl/weekend/1,164869,23805083,w-kosmicznym-swiatku-mamy-renome-ludzi-od-robienia-rzeczy.html.
1

Neutrino 42

9

Czy po okulary do fizyka – optometrysty?
Przeciętny użytkownik okularów myśląc o potrzebie zmiany korekcji, ma zamiar udać się po receptę na okulary do okulisty. W Polsce od kilkunastu lat
istnieje inna droga, można skorzystać z usług optometrysty, osoby z wyższym
wykształceniem, specjalizującej się w doborze korekcji okularowej, m. in. dla
krótkowidzów, osób z nadwzrocznością, astygmatyków czy presbiopów1 oraz
w dopasowaniu soczewek kontaktowych sferycznych, torycznych i multifokalnych. Optometrysta może także w razie potrzeby zalecić ćwiczenia wzrokowe.
Optometria jest dziedziną o szerokim zakresie działania. Połączenie fizyki i medycyny daje możliwość głębszej analizy i niekonwencjonalnego podejścia do
pacjenta. Optometrysta używa wielu urządzeń np. foroptera, bada widzenie
obuoczne, stereoskopowe czy barwne. Jest w stanie wychwycić ewentualne
anomalie, zalecając odpowiedni sposób korekcji, trening wzrokowy lub skierować do lekarza specjalisty.

Krótkowzroczność

Nadwzroczność

Astygmatyzm

Presbiopia

Wykwalifikowanego optometrystę można rozpoznać po identyfikacji numerem nadanym przez Polskie Towarzystwo Optyki i Optometrii. Według rekomendacji PTOO optometrystą można zostać następującymi drogami: poprzez ukończenie studiów z optometrii na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki
Politechniki Wrocławskiej w formie 2-letnich stacjonarnych studiów magisterskich (po studiach inżynierskich z optyki okularowej), bądź ścieżką 2-letnich
studiów podyplomowych dla osób pracujący w branży optycznej i okulistów.
W Poznaniu optometrię można studiować na Uniwersytecie Adama Mickiewicza
na Wydziale Fizyki jako uzupełniające studia magisterskie w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym (dla absolwentów studiów pierwszego stopnia z optyki
okularowej). Podobnie na poznańskim Uniwersytecie Medycznym im. Karola
Marcinkowskiego na II Wydziale Lekarskim jako 2-letnie uzupełniające studia
magisterskie (dla absolwentów optyki okularowej I stopnia). Uniwersytet Medyczny prowadzi także 2-letnie studnia podyplomowe z zakresu optometrii.
Uniwersytet Warszawski zmodyfikował swoją ofertę, zamiast dotychczasowej
1

presbiopia – starczowzroczność
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licencjackiej Optyki okularowej i optometrii, oferuje Europejskie Studia Optyki
Okularowej i Optometrii trwające 4 lata jako samodzielny kierunek na Wydziale Fizyki, stawiający na nowe europejskie standardy, nastawione na praktykę
i nowe technologie (www.esooio.uw.edu.pl). Uniwersytet Śląski od niedawna
wzbogacił swoją ofertę o 2-letnie studia podyplomowe z optometrii na Wydziale
Matematyki, Fizyki i Chemii skierowane do osób z branży optycznej z wyższym
wykształceniem.

Foropter Manualny

PTOO podaje liczbę ponad 1200 zarejestrowanych optometrystów. Wielu
optometrystów wyspecjalizowało się w określonych grupach pacjentów: można
spotkać m.im. optometrystów pediatrycznych nastawionych na pracę z dziećmi (posiadających niejednokrotnie także dyplom z ortoptyki- rehabilitacji dzieci
i dorosłych z problemami zezowymi). Zajmują się oni najczęściej problemami
widzenia obocznego, niedowidzeniem, progresją krótkowzroczności. Optometrystów klinicznych można spotkać w szpitalach, bądź przychodniach okulistycznych. Współpracują z okulistami, wykonując szereg badań diagnostycznych, takich jak: badanie pola widzenia, OCT (optyczna koherentna tomografia
oka), pomiary przy diagnostyce jaskry i AMD (zwyrodnienia plamki związanej
z wiekiem); obliczają moce soczewek wszczepianych (IOL)) przy zabiegach
zaćmy. Mało jeszcze popularną, a niemniej potrzebną specjalizacją jest optometria geriatryczna, nastawiona na pacjentów w podeszłym wieku, najczęściej
z długą historia chorób nie tylko okulistycznych, słabowidzących, z zaburzeniami neurologicznymi. Optometryści i okuliści starają sie takim osobom zapewnić
najlepsze widzenie, w poczuciu komfortu i równowagi.
Rozpowszechnienie w Polsce sylwetki optometrysty jako kompetentnego
specjalisty ochrony wzroku wymaga jeszcze czasu, niemniej jednak wybór takiego profilu kształcenia daje obecnie coraz więcej ciekawych miejsc pracy,
zarówno w dużych, jak i mniejszych miastach.
Agnieszka Kruk
Optometrystka
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Jak przechowywać lody?
Głupie pytanie! To przecież oczywiste, że w temperaturze poniżej zera, najlepiej w zamrażarce, gdzie spokojnie mogą poczekać, aż ktoś je zje. Problem
polega jednak na tym, że nie zawsze to czekanie im służy. O smaku lodów
decyduje bowiem nie tylko skład chemiczny, ale również niewidoczna gołym
okiem wewnętrzna budowa, która w zamrażarce może ulegać zmianom. Zmiany te dopiero niedawno zostały wytropione przez fizyków, a wnioski, do jakich
doszli w swoich badaniach, są pouczające i mogą zmienić nasze podejście do
popularnego mroźnego deseru. Zanim jednak zaznajomimy się z rezultatami
eksperymentów, przyjrzyjmy się z czego składają się najzwyklejsze lody śmietankowe.
1. Kryształki lodu. Oczywista oczywistość. Są lody,
musi być lód. Występuje on w postaci niezwykle
drobnych kryształków o rozmiarach pomiędzy
10 a 75 mikrometrów, czyli kilka razy mniejszych niż średnica ludzkiego włosa. Im mniejsze
kryształki lodu, tym przyjemniejsze odczucia na
języku.
2. Bąbelki powietrza. To one nadają „lekkości” całej mieszance. Ich rozmiar
jest nieco większy od kryształków lodu i wynosi od 20 do 150 mikrometrów.
To wciąż jednak na tyle mało, że tylko największe z nich jesteśmy w stanie
dostrzec gołym okiem. Podobnie jak w przypadku kryształków lodu – im
mniejsze bąbelki, tym smaczniejsze lody.
3. Krople tłuszczu. Są najmniejsze w całej mieszaninie. Tworzą skupiska
o średnicach od 1 do 10 mikrometrów. Odgrywają ważną rolę w stabilizacji
struktury, czyli utrzymują cały układ w ryzach.
4. Niezamrożona papka. Składa się z wody, cukrów, białek oraz domieszki substancji smakowych i stabilizatorów. Nie zamarza całkowicie nawet w bardzo
niskich temperaturach, co sprawia, że lody zachowują plastyczność i nie
tworzą twardej, zmrożonej skorupy.

Ta niezamrożona papka potrzebuje naprawdę bardzo niskich temperatur,
aby całkowicie zamarznąć. Obrazuje to poniższy wykres, z którego odczytać
możemy, jaką objętość lodów stanowi lód. Jeżeli schłodzimy lody do temperatury –10 °C, tylko 40% ich objętości stanowić będzie lód. Reszta to niezamrożona „breja” wraz z powietrzem i domieszką tłuszczu. Nazwa „lody” może być
zatem z tej perspektywy nieco myląca.
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Wykres obrazujący jaką część deseru stanowi lód w zależności od temperatury.
Dopiero poniżej –20 °C lód zaczyna przeważać nad pozostałymi składnikami mieszaniny.
(źródło: B.R. Pinczer et al. “3D-characterization of three-phase systems using X-ray tomography:
tracking the microstructural evolution in ice cream”, Soft Matter (2012) 8, 4584–4594.)

Z wykresu widać też, że lody zaczynają zamarzać nie w 0 °C, jak to zwykła
robić czysta woda, ale w około –2 °C. Stąd już wyłania się pierwszy ważny
wniosek. Aby lody przetrwały w zamrażarce, nie wystarczy ich trzymać w byle
jakiej temperaturze poniżej zera. Trzeba je schłodzić do temperatur niższych
niż –2 °C. A tak naprawdę i to nie wystarcza. Badania dowiodły bowiem, że
najlepszą temperaturą do przechowywania lodów mlecznych są okolice –15 °C.
Wyższa temperatura sprawia, że tracą one swoją „kremowość” i aksamitną
konsystencję. A razem z nimi spadają ich walory smakowe.
Skąd jednak wiemy, że temperatura –15 °C jest najlepsza? Z profesjonalnych badań naukowych! Kilka lat temu firma Nestlé zwróciła się do szwajcarskich fizyków z prośbą o wyjaśnienie, jak to z tą temperaturą i lodami jest. Do
pracy została zaprzęgnięta tomografia promieniowania X, nowoczesna technika pomiarowa, za pomocą której fizycy uzyskują trójwymiarowe „prześwietlenia” badanego przedmiotu i to na dodatek ze znakomitą rozdzielczością, pozwalającą dostrzec obiekty o wielkościach pojedynczych mikrometrów. W 2012
roku po raz pierwszy ta metoda została użyta do obserwacji gałki lodów, którą
systematycznie prześwietlano w różnych temperaturach.
Eksperyment ten pozwolił stwierdzić, że poniżej –15 °C bąble powietrza
i kryształki lodu mają bardzo nieregularne kształty, chropowate powierzchnie
i kanciaste krawędzie. Całość układu jest na tyle dobrze zmrożona, że nawet po
kilku miesiącach kształty oraz rozmiary kryształków i bąbli nie ulegają zmianie
– czyli lody pozostają tak samo smaczne. W temperaturze –15 °C bądź niższej
mogą więc spokojnie przeleżeć cały sezon. Nie wszystkie domowe zamrażarki
potrafią jednak tak mocno mrozić, co skutkuje powoli postępującymi niekorzystnymi przemianami przechowywanych w nich lodów. Już w temperaturach
wyższych niż –10 °C, bąble powietrza zaczynają stawać się okrągłe. Spowodowane jest to wzrostem udziału niezamrożonej „brei”, przez co powietrze ma
więcej swobody i może uformować okrągłe kształty. Takie bąbelki powoli przemieszczają się i łączą ze sobą w większe bąbliszcza. Tempo ich wzrostu jest
bardzo powolne i w temperaturze –5 °C wynosi około 4 mikrometry na godzinę.
Niby niedużo, ale już jedna doba przechowywania lodów w takich warunkach
powoduje wyraźną zmianę ich konsystencji.
Warunki przechowywania mają też wpływ na wielkość kryształków lodu.
Podwyższając temperaturę sprawiamy, że zaczynają się one częściowo topić,
zmniejszają się i rozpadają na kawałki. Ale uwaga, gdy znów schłodzimy całość
do bardzo niskiej temperatury, kryształki lodu nie powrócą do swojej pierwot-
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nej wielkości. Będą większe i równocześnie będzie ich trochę mniej. Ten proces
znany jest fizykom jako dojrzewanie Ostwalda i może spowodować, że lody
stracą swoją kremową konsystencję, a pod językiem poczujemy grudki, lub
wrażenie piasku. Stąd wniosek, że im więcej wahań temperatury, tym szybszy
wzrost wielkości kryształków lodu i tym więcej piasku na języku, czego raczej
nikt nie lubi.
Zatem, lodożerco, pamiętaj! Najlepiej przechowuj lody w zamrażarce trzymającej cały czas temperaturę około –15 °C lub niższą. Nie otwieraj jej zbyt
często. Złym pomysłem jest również trzymanie lodów za oknem, nawet podczas
bardzo silnych mrozów. Każda, nawet lekka zmiana temperatury, działa bowiem
na ich niekorzyść. Podgrzewanie i ochładzanie lodów to największa zbrodnia,
jaką możemy im wyrządzić, nawet jeżeli ma to miejsce grubo poniżej 0 °C.
Do poczytania:
B.R. Pinzer, A. Medebach, H.J. Limbach, C. Dubois, M. Stampanoni, M. Schneebeli, „3D-characterization of three-phase systems using X-ray tomography:
tracking the microstructural evolution in ice cream, Soft Matter (2012) 8,
4584–4594.
Ciekawostka:
Według Księgi Rekordów Guinnessa najkrótszy czas potrzebny do zrobienia litra lodów wynosił tylko 10,34 s. Ten fantastyczny wynik został osiągnięty
przy użyciu ciekłego azotu o temperaturze –196 °C. Można jednak zadać pytanie, dlaczego do bicia rekordu nie wykorzystano jeszcze zimniejszej cieczy,
takiej jak na przykład ciekły hel o temperaturze –269 °C? Może się przecież
wydawać, że im zimniejsze chłodziwo, tym szybsze zamarzanie. A może to
nie przypadek, że użyto akurat ciekłego azotu? Z tymi pytaniami pozostawimy dociekliwych czytelników sam na sam. Są one dobrym wstępem do
przemyśleń dotyczących termodynamiki i nie tylko.
Optymalna temperatura przechowywania lodów to tylko jedno z wielu zagadnień z naszego codziennego życia, które fizycy zgłębiają w swoich laboratoriach. Co roku setki naukowców na całym świecie zajmują się szukaniem
odpowiedzi na pozornie błahe, niepoważne i czasem śmieszne pytania, które
prowadzą do niebanalnych odkryć i pomagają zrozumieć otaczający nas świat.
Co zrobić, aby kawa nie wylewała się z kubka? Jak nie poślizgnąć się na lodzie?
Dlaczego bąbelki czasem toną? Czy można sikać stojąc na głowie? To tylko
niektóre z dziwnych pytań zadawanych przez fizyków. Takie niepoważne pytania nie muszą jednak prowadzić do niepoważnych konkluzji, a głupie pomysły
niekoniecznie są oznaką głupoty. Więcej o takim niestandardowym podejściu
do fizyki możesz przeczytać w książce „Ryzyk fizyk, czyli sens niepoważnych
eksperymentów naukowych” wydawnictwa Feeria Science, do której przeczytania serdecznie zapraszam. Mam nadzieję, że pozwoli cię ona przekonać, że
fizyka to nie dziedzina wiedzy, do której dostęp mają nieliczni, ale przygoda,
w której może wziąć udział każdy z nas.
Michał Krupiński
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Doświadczenia
Doświadczenia pochodzą z XI i XII edycji
Ogólnopolskiego Konkursu Nauk Przyrodniczych Świetlik

DOŚWIADCZENIE: Termos
Przygotuj:
 1 kg soli
 dwie jednakowe gąbki kąpielowe lub 4 duże gąbki kuchenne
(najlepsze są gąbki składające się tylko z jednej warstwy)
 dwa jednakowe słoiki o pojemności przynajmniej 0,9 litra
oraz dwa jednakowe słoiki o pojemności maksymalnie 0,3
litra
 nożyczki, klej szkolny
 woreczek lub pojemnik do robienia lodu
 zegarek lub stoper, łyżkę
 wodę z kranu
Uwaga! Ważne jest, aby po włożeniu małego słoika do dużego, dało się zamknąć duży słoik zakrętką.
Zadanie:
1. Wlej zimną wodę z kranu do woreczka lub pojemnika do robienia lodu
i wstaw do zamrażalnika na 4 godziny. Będziesz potrzebować 10 jednakowych kostek lodu.
2. Jeśli gąbki składają się z kilku warstw, to będziesz potrzebować z każdej
z nich tylko warstwy najbardziej miękkiej. Potnij miękką warstwę wszystkich gąbek na kawałki. Kawałki mogą być nieregularne, ale żaden nie powinien mieć wymiarów przekraczających 5 cm.
Eksperyment:
1. Dno jednego dużego słoika przykryj pojedynczą warstwą gąbki.
2. Dno drugiego dużego słoika przykryj warstwą soli o grubości ok. 1 cm.
3. Jeden mały słoik wstaw do słoika z gąbką, drugi mały słoik wstaw do słoika
z solą.
4. Upchaj palcami kawałki gąbki wokół małego słoika stojącego w dużym słoiku z gąbką.
5. Za pomocą łyżki wsyp sól pomiędzy słoiki w zestawie słoików z solą na dnie
większego słoika.
6. Do każdego małego słoika włóż 5 kostek lodu.
7. Zakręć oba duże słoiki i włącz stoper lub obserwuj zegar. Po upływie 1 godziny porównaj ilość lodu i wody w dwóch małych słoikach. Jeśli nie widać
różnicy, odczekaj jeszcze pół godziny i powtórz obserwację.
Obserwacja:
W którym zestawie słoików pozostaje więcej lodu?
Pytanie:
Który materiał – sól, czy gąbka jest lepszym izolatorem ciepła?
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Eksperyment dodatkowy
Można kontynuować ten eksperyment, wkładając pomiędzy ścianki dwóch słoików inne materiały: pokruszony styropian, wełnę, mąkę itp.
Komentarz:
Gdy zetkniemy ze sobą dwa przedmioty (nazywane często przez fizyków „ciałami”) o różnych temperaturach, to przedmiot o wyższej temperaturze przekazuje
energię w postaci ciepła do ciała o niższej temperaturze. Proces ten zachodzi
aż do wyrównania temperatur stykających się ciał. Różne materiały w różnym
stopniu przekazują, czyli przewodzą ciepło. Ogólnie – gazy przewodzą ciepło
słabiej (są dobrymi izolatorami cieplnymi) niż ciała stałe (które są dobrymi
przewodnikami cieplnymi). A wśród ciał stałych np. metale dobrze przewodzą
ciepło, a drewno – słabo. Mówimy, że metale są dobrymi przewodnikami ciepła,
a drewno jest dobrym izolatorem ciepła. Dobrymi izolatorami ciepła są także
wszelkie materiały zawierające w sobie dużo powietrza – na przykład gąbka
lub styropian, właśnie dlatego, że gazy są lepszymi izolatorami cieplnymi niż
jednorodne ciała stałe.
Ludzie od wieków budowali domy z drewna, gdyż dawały one dobre, ciepłe schronienie dla swych mieszkańców (do tej pory w wielu krajach, nawet
rozwiniętych, drewno stosuje się powszechnie jako materiał budulcowy). Dodatkowo ludzie stosują ocieplenie domów, wykładając ich ściany różnymi materiałami będącymi dobrymi izolatorami ciepła, np. gąbkami lub watą szklaną.
W codziennym życiu często potrzebujemy zapewnić utrzymanie stałej (niskiej
lub wysokiej) temperatury jakiegoś napoju lub potrawy. Na przykład – gorącej
herbaty lub zimnych lodów. W takim przypadku wykorzystujemy termosy.
Są to naczynia zbudowane tak naprawdę z dwóch naczyń wstawionych jedno
w drugie, pomiędzy którymi znajduje się warstwa gazu o bardzo małej gęstości
(niemal próżnia). Im mniej cząsteczek gazu, tym rzadziej zderzają się one ze
sobą w naczyniu i tym samym słabiej przekazują sobie energię, co prowadzi
w efekcie do słabszego przewodzenia ciepła.
Pomyśl:
Dlaczego obecnie stosuje się okna z tzw. szybami zespolonymi składającymi
się z dwóch szyb, pomiędzy którymi znajduje się gaz? Dlaczego podczas mrozu
ptaki stroszą pióra?
DOŚWIADCZENIE: Endo-egzo
Przygotuj:
¾¾ 2 puste, plastikowe butelki z zakrętkami, o pojemności 1,5 l
¾¾ 3 płaskie łyżeczki kwasku cytrynowego
¾¾ 5 płaskich łyżeczek sody oczyszczonej
¾¾ pół łyżeczki nadmanganianu potasu w kryształkach lub 15 małych tabletek
(do kupienia w aptece)
¾¾ glicerynę (do kupienia w aptece)
¾¾ 3 szklanki o pojemności 250 ml
¾¾ wąski słoiczek o pojemności min. 250 ml
¾¾ wodę
¾¾ lejek
¾¾ łyżeczkę, łyżkę
¾¾ plastikowy pojemnik
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¾¾ zegarek z minutnikiem lub stoper
¾¾ miarkę kuchenną, wagę lub linijkę
Zadanie:
1. Sprawdź czy plastikowa butelka jest sucha. Jeśli nie, pozostaw ją do wyschnięcia w ciepłym miejscu.
2. Do każdej z trzech szklanek wlej po 200 ml letniej wody. Wodę możesz
odmierzyć na trzy sposoby. Pierwszym z nich jest użycie miarki kuchennej
i odmierzenie 200 ml wody. Drugi sposób polega na odważeniu 200 g wody
w szklance przy pomocy wagi kuchennej. Jeśli nie masz miarki ani wagi,
użyj linijki i nalej do szklanki wody do 4/5 jej wysokości mierząc od dna.
W tym sposobie ważne jest, żeby szklanka miała proste ścianki.
3. Jeśli nie masz nadmanganianu potasu w kryształkach, umieść 15 tabletek
tej substancji między dwoma kartkami papieru i skrusz je za pomocą łyżki
lub tłuczka z moździerza.
Eksperyment 1:

1. Do suchej butelki wsyp ostrożnie 3 płaskie łyżeczki kwasku
cytrynowego i 5 płaskich łyżeczek sody oczyszczonej. Użyj
w tym celu suchego lejka.

2. Zgnieć butelkę i zegnij ją, tak jak pokazano na rysunku
obok.
3. Do drugiej butelki wlej wodę z jednej szklanki, zakręć ją
i odstaw.
4. Do zgniecionej i zagiętej butelki z kwaskiem i sodą wlej
wodę z drugiej szklanki. Gdy zobaczysz, że ciecz zaczyna
się pienić po zetknięciu z mieszaniną sody i kwasku cytrynowego, zakręć butelkę i nią potrząśnij.
5. Po 2 minutach dotknij butelki z kwaskiem i sodą w miejscu, gdzie znajduje się ciecz i sprawdź czy jest ciepła, czy chłodna?
6. Porównaj temperaturę cieczy w obu butelkach.
7. Po zakończonym eksperymencie skieruj butelkę z mieszaniną w stronę pustej ściany i odkręcaj ją bardzo powoli, tak by zgromadzony gaz stopniowo
się z niej wydobywał.
Uwaga! W trakcie eksperymentu butelka z sodą i kwaskiem bardzo się pompuje, ale mimo to nie należy odkręcać zakrętki przed sprawdzeniem różnicy
temperatury.
Obserwacje:
1. Co się stało po dolaniu wody do mieszaniny kwasku cytrynowego i sody
oczyszczonej?
2. Czy da się zauważyć różnicę w temperaturze cieczy przed i po zajściu reakcji?
3. Czy temperatura cieczy w butelce, w której zaszła reakcja była taka sama
jak temperatura wody w drugiej butelce?
Pytania:
1. Co było przyczyną szybkiego napompowania butelki?
2. Dlaczego temperatura cieczy w butelce po reakcji uległa zmianie?
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Eksperyment 2:
Uwaga! Musisz zachować proporcje, które są podane w opisie doświadczenia! Słoik po eksperymencie należy wyrzucić.
1. Do słoiczka wlej wodę z trzeciej przygotowanej szklanki.
2. Umieść słoiczek w plastikowym pojemniku. Pojemnik postaw na stole lub
w zlewie.
3. Do słoika z wodą wsyp pół łyżeczki kryształków nadmanganianu potasu lub
zgniecionych wcześniej tabletek. Nie mieszaj!
4. Dodaj dwie łyżeczki gliceryny. Nie mieszaj!
5. Odczekaj około 3 minut.
6. Podnieś słoik i ostrożnie dotknij jego dna.
Obserwacje:
1. Co stało się po dodaniu gliceryny do słoika?
2. Czy słyszałeś jakieś dźwięki dobiegające ze słoika?
3. Jak zmieniła się temperatura dna słoika po zajściu reakcji?
Pytania:
1. Dlaczego temperatura na dnie słoika uległa zmianie?
2. W jakim celu w doświadczeniu użyto wody?
Komentarz:
W trakcie reakcji chemicznych zachodzą różne zmiany. Często obserwuje się
zmianę barwy lub powstawanie gazu. Inne efekty wiążą się z przemianami
energii w mieszaninie reakcyjnej. Reakcjom mogą towarzyszyć efekty związane z oddawaniem lub pobieraniem ciepła, powstawaniem światła (zapalaniem
się) lub dźwięku.
W wykonywanych doświadczeniach zaszły dwa rodzaje reakcji. W eksperymencie pierwszym temperatura cieczy w butelce z kwaskiem cytrynowym
i sodą oczyszczoną obniżyła się. Procesy, które zaszły w butelce pobrały ciepło
z otoczenia, czyli z wody i dna butelki. Zaszła tutaj reakcja endoenergetyczna. Butelka napompowała się, ponieważ na skutek reakcji roztworu kwasku
cytrynowego i sody oczyszczonej powstało dużo dwutlenku węgla. W drugim
eksperymencie dno słoika ogrzało się. Mieliśmy do czynienia z reakcją, w której powstaje bardzo dużo ciepła. Ciepło to jest przekazywane z mieszaniny
reakcyjnej do otoczenia, czyli do wody i dna słoika. Reakcja ta nazywana jest
reakcją egzoenergetyczną.
Procesy, z którymi spotykasz się w życiu codziennym także wiążą się z przepływem ciepła. Reakcje egzoenergetyczne możesz obserwować podczas spalania różnych substancji. Do procesów endoenergetycznych możemy zaliczyć np.
rozkład proszku do pieczenia w trakcie pieczenia ciasta.
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Zadania z Ogólnopolskiego Konkursu Fizycznego „Lwiątko”

1.
A.
B.
C.
D.
E.

Dlaczego w futrze jest człowiekowi ciepło?
Bo drogo kosztuje.
Bo futro jest ciemne i dobrze pochłania ciepło.
Bo między włosami futra jest powietrze, które słabo przewodzi ciepło.
Bo wskutek pocierania wytwarza się dużo ładunków elektrycznych.
Bo futro zachowało ciepło ciała zwierzęcia, z którego pochodzi.

2. Metalowe przedmioty w mieszkaniu wydają się w dotyku chłodne. W przypadku drewnianych nie mamy takiego wrażenia. Spowodowane jest to tym,
że metal
A. ma niższą temperaturę niż drewno,
B. jest na ogół niepomalowany, a drewno z reguły tak,
C. lepiej niż drewno przewodzi ciepło i szybciej odprowadza energię z dotykającej go ręki,
D. gorzej niż drewno przewodzi ciepło i trudniej go ogrzać, gdy dotykamy go
ręką,
E. ma większe ciepło właściwe niż drewno i dlatego trudniej go ogrzać.
3. W którym przypadku pobieramy ciepło od gorącego źródła wyłącznie za
pośrednictwem promieniowania?
A. Żelazkiem prasujemy białą koszulę.
B. W mroźny dzień wygrzewamy się na słońcu.
C. Doprowadzamy do wrzenia wodę w czajniku.
D. Smażymy jajecznicę na patelni.
E. Włączamy kaloryfery w mieszkaniu, gdy robi się zimno.
4. Podgrzewamy na gazowej kuchence wodę w garnku bez pokrywki. Najdłużej trwa podgrzewanie
А. 	od 50 °C do 52 °C.
B. 	od 60 °C do 62 °C.
C. 	od 70 °C do 72 °C.
D. 	od 80 °C do 82 °C.
E. 	od 90 °C do 92 °C.
5. Czterem porcjom różnych substancji, o jednakowej masie,
dostarczano ciepło w jednakowym tempie, powodując wzrost
temperatury pokazany na wykresach. Która substancja ma
największe ciepło właściwe?
E. Dane są niewystarczające, by porównać ciepła właściwe.
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6. 100 gramów żelaza, otrzymawszy 900 dżuli ciepła, zwiększyło swą temperaturę o 20 °C. Ile wynosi ciepło właściwe żelaza?
А. 1800 J/(kg·°C).
B. 180 J/(kg· °C).
C. 450 J/(kg·°C).
D. 4,5 J/(kg·°C).
E. 900 J/(kg·°C).
7. Wymieszano dwa litry wody o temperaturze 10 °C z trzema litrami wody
o temperaturze 50 °C. Zaraz potem dolano jeszcze dwa litry wody o temperaturze 90 °C. Ile była równa końcowa temperatura mieszaniny?
A. 34 °C.
B. 42 °C.
C. 50 °C.
D. 58 °C.
E. 66 °C.
8. W jakich proporcjach wagowych należy zmieszać ciecz o cieple właściwym
2400 J/kg·°C i o temperaturze 10 °C z wodą (ciepło właściwe 4200 J/kg·°C)
o temperaturze 30 °C, aby otrzymać mieszaninę o temperaturze 24 °C?
Samo mieszanie nie powoduje dodatkowych skutków cieplnych.
A. 7:3.
B. 3:7.
C. 4:7.
D. 3:4.
E. 49:12.
9. Na rysunku przedstawiono pięć ciał, między którymi
zachodzi cieplny przekaz energii w kierunkach pokazanych strzałkami. Temperatury ciał to 20 °C, 40 °C, 60 °C,
80 °C i 100 °C. Które z ciał oznaczonych literami ma temperaturę 80 °C?
10. Przykładem sublimacji (zmiany stanu skupienia substancji ze stałego w lotny) jest
A. ulatnianie się gazu z kuchenki,
B. osiadanie szronu na drzewach,
C. palenie się świecy,
D. ulatnianie się kostki zapachowej w toalecie,
E. wrzenie wody w wysokich górach.
11. Gdy woda w kałuży zamarza, zwiększa się jej
A. ciężar,
B. gęstość,
C. ciśnienie,
D. objętość,
E. temperatura.
12. W jakim naczyniu można trzymać roztopiony wolfram?
А. W cynowym.
B. W ołowianym.
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C. W aluminiowym.
D. W srebrnym.
E. Żadna z odpowiedzi A – D nie jest poprawna.
13. Woda w szklance paruje szybciej, jeśli jest gorąca. Dzieje się tak, ponieważ
przy wyższej temperaturze
A. mogą istnieć cząsteczki pary, a przy niższej nie,
B. jest więcej cząsteczek o energii wystarczającej do wydostania się z cieczy,
C. cząsteczki wody słabiej oddziałują ze szklanką,
D. ciśnienie powietrza nad wodą jest mniejsze,
E. mikrootwory powstające w powierzchni cieczy są większe.
Szczegółowe rozwiązania zadań można znaleźć w Broszurach z zadaniami
na stronie lwiatko.org.
Prawidłowe odpowiedzi:
1. - C, 2. - C, 3. - B, 4. - E, 5. - B, 6. - C, 7. - C, 8. - D, 9. - E, 10. - D, 11. - D, 12. - E, 13. - B.

Lwiątkowe perełki
Rozpoczynamy nowy cykl artykułów, w których omawiać będziemy wybrane, najciekawsze lub nieoczywiste zadania z Ogólnopolskiego Konkursu Fizycznego Lwiątko. Trudniejsze zadania były omawiane na łamach Fotonu w cyklu
Odgłosy z jaskini. Zachęcamy do lektury – wszystkie artykuły są dostępne
bezpłatnie na stronie internetowej czasopisma http://www.foton.if.uj.edu.pl/
oraz na stronie konkursu www.lwiatko.org/odglosy-z-jaskini.
Zaczynamy od zadania z lusterkiem z 2006 roku:
Słońce jest okrągłe, a lusterko kwadratowe. Jaki jest zajączek?
A. Czworokątny.
B. Owalny.
C. Jeśli ściana jest daleko, to owalny, jeśli blisko, czworokątny.
D. Jeśli ściana jest daleko, to czworokątny, jeśli blisko, owalny.
E. Jeśli lusterko jest małe, to czworokątny, jeśli duże, owalny.
Prawidłowa odpowiedź: C.
Rozwiązanie:
Zastanówmy się, jaki kształt i wielkość miałby na ścianie „zajączek” puszczony przez bardzo małe, prawie punktowe lusterko. Pierwsza odpowiedź, jaka
przychodzi nam na myśl, to „również punktowy”. Byłaby to prawda, gdyby
Słońce było punktowym źródłem światła, a tak przecież nie jest! Oczywiście
zaraz ktoś powie, że przecież Słońce jest bardzo daleko od Ziemi (około 150
milionów km), więc jest w przybliżeniu punktem, ale z drugiej strony średnica
naszej dziennej gwiazdy również jest „dosyć duża” (ponad 100 razy większa
od średnicy Ziemi). W rzeczywistości kątowa średnica Słońca obserwowanego
z Ziemi wynosi około 0,5 °. To mniej więcej tyle, co rozmiar kątowy monety
1-groszowej oglądanej z odległości 1 m.
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Średnica kątowa (rozmiar kątowy) to kąt (α na rysunku) pomiędzy
skrajnymi promieniami światła tworzącymi obraz tego obiektu, dobiegającymi do punktu, w którym znajduje się obserwator. Średnica kątowa ciała zależy od rozmiaru liniowego tego ciała oraz od odległości od obserwatora – to
samo ciało widziane z bliska ma większy rozmiar kątowy.

Bardzo małe, prawie punktowe lusterko, odbijałoby promienie światła słonecznego tworząc stożek o kącie rozwarcia takim, jak kątowa średnica Słońca. Niby nic, a jednak – np. na ścianie odległej o 3 metry od lusterka, średnica
zajączka wyniosłaby 2,5 cm.
A co, jeśli lusterko ma bardziej rozsądną wielkość? Otóż każdy punkt lusterka odbija wiązkę promieni tak, jak to opisano powyżej. Brzeg „zajączka”
na ścianie jest obwiednią wszystkich takich stożków. Ponieważ stożki te się
przenikają i rozszerzają, ich obwiednia blisko lusterka zachowuje jeszcze czworokątny kształt lusterka, dalej jednak coraz bardziej przybiera owalny kształt
przekroju stożka (patrz zdjęcie na okładce). Niech za uzasadnienie posłuży
poniższy rysunek, na którym szare obszary przedstawiają kształt „zajączka”
dla różnych odległości ściany od lusterka znajdującego się po lewej stronie.

Co czytać
Ryzyk-fizyk czyli sens niepoważnych eksperymentów - z noty wydawcy:
Ta książka pokazuje, że świat kryje w sobie
mnóstwo zagadek, a ich rozwiązywanie to doskonała zabawa - i to dla każdego! Wystarczy mieć
nieco wiedzy i odwagę do... za dawania głupich
pytań. Tak, właśnie proste z pozoru pytania i dziwaczne eksperymenty posuwają naukę do przodu, choć nierzadko najpierw wywołują drwiące
uśmieszki.
Choćby więc chciało ci się śmiać, kiedy słyszysz
coś w stylu: „od czego zależy czas sikania?”, „co
zrobić, żeby się nie poślizgnąć?” albo „czy da się
latać bez skrzydeł?”, to wiedz, że tysiące fizyków
na całym świecie z zaangażowaniem oddają się
poszukiwaniu na takie pytania odpowiedzi...

